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 يوحنلا ينج نب نامثع حتفلا يبأ
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 :هل مدقو هققح
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 ثلاثلا دلجملا
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 5 فر
 */(1947) یجب
 قتر ور شل س

 ("هيحّرلا نمحرلا هللا مسب

 :"یربگلا ءاقبب ِهّيلسُيو ىرغصلا هتخأ نع هیّرَُي لاقو
 9 تي 2 تے 5 ” يي ور مع é5 pe ۰ ياعم

 اج الار عألا ل ضف ألا نكت الضف ةيزرلا يذربص نكي نإ ١.

 .كِربص ريثكو كريغ ىلع كلضف ةدايزل َكاَّذك نوكت يأ

 “اوقع يرعب يذلا َقْوَف باَبحَأ لانعىَرَمت نأ قوق اًيَدْنَأ
 ا 2 ا چ ا
 ىلع ةيناثلا «قوق» بصدلو ««نأ» ىلإ فاضم ءادن هنآل ؛ىلوألا «قوق» بصل

 ."ًةلَّمع هلّقَع قوف تنأ ينعي .فرظلا

 “وب تلق هل يذلا لاق كارب م اذإَف ىد تها كظاّقلأبو .*

(1) 

(۲) 

(۳) 

 قفز
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 ء۲۳ /۲ ؛يليلفإلا نباو ٤۸۸/۳ ؛دمحأ زجعمو 2734 ؛هناويد يف ةديصقلا

 . 3837/79 ؛ يقوقربلاو 23176 /۲ ؛يجزايلاو « 1777/7 ؛نايبتلاو ٩۷۷ ؛يدحاولاو

 .ةلمسبلاب لصألا تدرفنا

 ءاعيرألا موي يف «ىربكلا تخألا ءاقبي هيلسيو «ىرغصلا هتخأب هيّرعُي لاقو» :(ك) يف ةمدقملا

 .«فيفخلا» :اهشماه ىلعو .؛ةئامثالثو نيعيرأو عبرأ ةنس ناضمر رهش نم فصنلا

 ؛«ىربكلا تخألا ءاقبب هيلسيو «ىرغصلا ةلوّدلا فيس تخأ يثري «لاقو» :(د) يف ةمدقملاو

 . «ةئامثالثو نيعبرأو عبرأ ةنس نم ناضمر رهش نم فصنلل ءاعيرألا موي هايإ اهدشنأ

 دعب يناثلا ءزجلا رخآ يف لاّدلا ةيفاق نم ًاريبك ًامسق تدروأف «دئاصقلا بيترتب (د) تّلخأ دقو

 نم ةديصق ةرشابم اهدعبو ء(۲۷۹) لصألا يف اهمقرو « يعازخلا زيزعلادبع اهب حدمي ةعطقم
 . ؛لاقو» الإ (ب) يف ةمدقملا نم دري ملو .(۱۹۷) لصألا يف اهمقر اصلا دئاصق

 دروأو ء(د) نم تيبلا حرش طقسو . هيلإ ريشن ام لإ (ك) نم ةداعلاك ةديصقلا حرش طقس

 . لصألاك حرشلا عم (ب) يف همامتب تيا

 .«نسحو» :(ب) يف

 . لصألاك حرشلا عم (ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 . (د) نم ةدايز
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 .«. . .ًالبق بصن» : هلوق نم ءادتبا حرشلا لماك هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا زجع دروأ

 س حاس



 بضخ هللا قا :هبطخ ضعب ب روصنملا لاق ًالجر نأ ىَكَحُي امك اذه

 .تدُر مكيلاو ؛ثذخأ مكنمو ,تلزن مكيلع َنينمؤملا ٌريمأ اي: لجرلا هل لاقف ءروصنملا

 الأ كلوقك ٌةركن هّلعجو فرّظلا ىلع «البق» ّبصنو . .ةروشنمو ةموظنم رئاظن هلو

 :كلوق لم ىلع اذهو .ًالبَق '؟كانئج اذه ىلع :ُل وقت .ةمضتف ؛هّميرعت ونت ملو

 كج : :لاقُيو )دعب نمو لبق نم رمآلا هّلل» :م :مهضعي ًارقو ءارخآو ًالوأ ''!كانّتج

 :([رعاشلا] لاق ٠ اهفرعأ وهو ءنيوُنتلاو عفرلاب لبقو لبق نمو ًالبقو لبق ْنمو لبق
 ميمحلا ء ءالابصقغأ داك البق ثنو ٌماَمَّطلا يل عار

 )آلا لاقو

 .(د) نم (۳-۱۲) تايبألا حرش طقسو

 كتئج» :(ب) يف (1)

 كتئج» :(ب) يف (۲)

 هب نم ام ءالمإو ۲٠۲« /۳ ؛ساّحّنلل نآرقلا بارعإ ةءارقلا هذه يف رظناو . ٤ ؛مورلا (۳)

 . ٠۲١ /۲ ؛ءارفلل نآرقلا يناعمو «۷ ٠١/ ؛يبطرقلا ريسفتو ۹۹ /7 ؛نمحرلا

 نآرقلا يف هباتك نم لصفلا اذه يف ءاَرفلل» : لاقو «ةءارقلا هذه يف ءارفلا ساحلا طخ دقو

 . هدعب نمو لبق نم زوجي هنأ معز هنأ اهنمف . ديب اهيف طلغلا «ٌةريثك ءايشأ

 انتبثأو «ًالصأ ةياورلا هذهل دجأ ملو ««حارقلا ءاماب» لصألا يف تيبلا ىور دقو . (ب) نم ةدايز )٤(

 ةنازخ يف قعّصلا نب ديزيل ةياورلا هذهب تيبلاو .رهشألا ةياوّرلاو باوصلا وهو ء(ب) ينام

 2115/8 ؛ررَّدلا يف برعي نب هللادبعلو .ًاشاقن ةلأسملا عبشأو «4؟ةو 0 ؛بدألا

 «0۲۷ ؛ةاحنلا ةركذتو ؛ ١167/7 ؛كلاسملا حضوأ يف ةبسن اليو .750 /” ؛ ةيوحنلا دصاقملاو

 حرشو ««تارفلا ءاملاب» هاورو ١14/7 ؛ينومشألا حرشو « ١٠٠و 500/5 ؛بدألا ةنازخو

 1/1 ؛ لّصفملا حرشو 1١ ؛ىدنلارطق حرشو «۳۹۷ ؛ ليقع نبا حرشو « ۰ /۲ ؛حیرصتلا

 يق يدادغبلاركذو . ٠٤١/۲ ؛ عماوهلا عمهو ء(ممح) سورعلا جاتو «(ممح) برعلا ناسلو

 وبأ اهركذ يتلا «حارُقلا ءاملاب» لعلو .«نيعملا ءاملابدو «تارفلا ءاملاب» ىوري هنأ ۲۹ ١/ ؛ةنازخلا

 . ٤۲۷ /۱ ؛ةنازخلا يف يدادغبلا بيقعت رظناو . «ماعطلا» لدب «بارشلا» رداصملا لك يفو . ةياور حتفلا

 . ؛ميمحلا ءاملا ةطقتب صغأ» : لاق رياغم لكشب هزجع یورو
 حضوأو :170 ؛قطنملا حالصإ بيذهتو 2141 ؛قطنملا حالصإ يف ةبسن الب تيبلا )٥(

 حرشو ء17/7١7 ؛ ينومشألا حرشو ٠٠١٠/١ ؛بدألا ةنازخو «168// ؛كلاسملا

 تس 31[ تس
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 .ِ شا ى وا عن ت ر ت صو 9 م ا 9 يم

 ارمخ ةذل ىلع دعب اويرش امُق ةءوئنش دزأ دزألا انلتق نحو
f8 -  

 .("ارخآلا لاقو
 و 52 ا ع مم ر رر م و يرو ور هم ر اع 7

 ليمج لبق يردعلا دجو الو هتدجو ادجو ىدهنلا دجو امق

 ."!يلبق :يأ ءهيلإ ةفاضإلا نيهجولا الك # ديري وهو .اهرسكو مآللا مضب
e ار م ماا 0 ساه سا ص مس م . 3 5 ر ر e 

 ًارمو اولح بوطخلا توب دق. ١ الهو انّرَح مايألا تكلسو

 .هنم ظلغأ ميملاب مزحلاو «ضرألا نم َظْلَع ام ٌنِرَحلا
 هر a~ ءو ت ها اما سهل ر ر و رر

 الطف ددجي الو ًالوق ير في امق املع نامزلا تلتقو.

 - هم 7 و 0 0 5 ر 005 كل
 .اهتقيقح فرع :يأ .اهملاع اضرأ لتقو ءاهلهاج ضرأ تلتق :برعلا لوقت

 e - ر ےس 017-5 ت ما صاع م 2 52 9 سمسم ع و

 المهجو ارعذ ق لَخلا 2 هارو | ًالَقَمَو ًأظفح كيف نرحلا دجأ
(WY Au < .؟ - يبدع ے معاش < 0 م 27 َ 

 الصأ فلإلل ناك لصألا مرك اماذإو' هرجتافلإ كل .۷

(۱) 

(۲) 

(۳) 

0 

000 

(¥) 

(۸) 

 «(افخ)و (دعب) برعلا ناسلو ء۷١ ؛بهذلا روذش حرشو ٠١ /۲ ؛حيرصتلا

 . 11/1 ؛ عماوهلا و 5757/57 ؛ةيوحنلا دصاقملاو

 .«نسحلا وبأ دشنأو» :(ب) يف

 ء١١٤٠ /۲ ؛عماوهلا عمهو ء١٠١٠ /۳ ؛رردلاو ,440/7 ؛فاصنإلا يف ةبسن الب تيبلا

 .اهرسكو مآللا مضي لصألا يف اهطبض امك «لبق» انطبض دقو

 ءارطضم رعاّشلا نون اذإف ؛ةرورض ماقم ٌرعّشلا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
 «رثكألا ميو ؛نآرقلا يف درو ام ىلإو ءاذه يف روثنملا ىلإ مَجْرُيَو « هب ربتعي ال نأ يغبنيف

 .«ةرورضلا عضومل ّلكألا كرْثيو

 . (ب) نم حرشلا عم (4-1) تايبألا تطقس

 . «نيغلاب برغي : ةخسن يفد :(ك) يف اهقوف بتكو « ةلمهملا نيعلاب (د)و (ك) يف اهطبض

 . «[اذك] مّأللا رسكب كل : ةخسن يف» :(ك) يف اهتحت بتك
 ٠ .ةيناتحتلا ةاّنثاب «هّرجي» :(د) يف
 :هلوقب (ك) يف هحرشو . لصألاك حرشلا بلغأ هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 ءيش لدأ كاذو «بلقلا ةوقل كتخأ ىلع تنزح اغإ :لوقي .هلقث لمحتو هبحصت : هرجت»
 م

 س ¥ س



 مركل ٌةعبات فلإلا ٌةوقو ,فولأ َكنأل كلذف ؛تخألا ىلع تنزح تنك نإ :يأ

 موي ًالاَحَم يٿم مكيرقأ ىلع ٌمكّندأ الأ) : 0 السلا هيلع هّلوق كلذ ىلع لدي .('!لصألا

 :"ةمرَه نبا لاقو . (َنوفلّويَو َنوفلَأَي نيذلا ؛ةمايقلا

 اهّؤكأ دالبلا عالتريخ اگ نوقهرُلا لاجرلا ريخ

 :)دیز وبأ دشنأو .( | ٌلمحتو هبحصت يأ :ةرجتو]

 اًرشلا نوبتي لابّسسلا بهص رج ٌدونبلا َنورَجُي اوُؤاَج

 .اهلّقث ىلع ("اهئولمحي :يأ

 “دبه كه ءافولئ نَرَيَمَل  نيلوه يفت باف

010 

00 

(r) 

(€) 

(0) 

000 

00 

(A) 

 9 2100 229 0 6 يما م ماا 1053 .

 .«لصألا ميرك : ةخسن يف» :لاق مث ؛«كلصأ مرك ىلع

 ؛ . . .هرجت :هلوقو» : هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس
 181/1 ؛ءاقخلا فشكو : 501/17 ؛ نيا ةداّسلا فاحت ؛رظنا .ةياور نم رثكأ ثيدحلل

 . ١١1۲و 211/8 ؛لامعلا زنكو «118/1 ؛ ىربكلا تاقبطلاو

 ؛٠٠5/ه ؛ةغللا بيذهتو 2358/7 ؛بدألا ناويدو « 5٠ ؛ هناويد يف ةمره نبال تيبلا

 برملا ناسلو «(قهر) حاحصلاو ؛(قهر) سورعلا جاتو «(قهر) ةغالبلا ساسأو

 55 ؛صصخللا يف ةبسن اليو. ؛يلآللا طمسو ؛ 0١ ؛ يلاقلا يلامأو ء(قهر)

 دروأ امك .ةدحوملا ءافلابو ءارلا نيكستب «نوُشَمّرْلا» طبضف «ًافرحم لصألا يف تيبلا درو دقو

 . حرسنملا رحيو ءاطلا يور ىلع ةديصق هناويد يف هل سيلو ؛«اهؤلكأد لدب «اهطسوأ» ةيفاقلا

 .(ب) نم ةدايز

 .امهيلع رثعأ مل

 . «اهنولمحتي» :(ب) يف

 . (ب) نم اهحرش عم (۸-۱۱) تايبألا تطقس

 : لصألا ةروصم نم تطقس ثيح «بدألا ةنازخو يدحاولل يبنتملا ناويد حرش نم ةدايز
 (۱۹) رطّسلا فصن بهذف «ريوصتلا ءانثأ ةقرولا لفسأ ىلع هدي عضو رّوصملا نأ ودبي ذإ

 ؛(؟١)رطسلا فصنو «لوألا سوقلا يف هانعضو اموهو )۲١( رطسلا فصنو ءرعشلا تيبوهو

 س ۸ ~-



 00 "سابعا وبأ : دشنأو . سيق !' 1e اشتسا اذه :لاق] ٍنَسَحلا نب دمحم انربخأ
 وااو س 7 3 اولا

 ممر رم

 الهاف ٌةَياَهِرهََدَعَب عمدت اَنُيَع عوُمدلاريخ نإ . ۹

(1( 

(۲) 

(۳) 

 ؟ًالّصَو دُيِدَحلا هرككتسا اذإ ب ْرَحلا2 فلت يتلا ةَّقرلا يذ َنْيأ .
 رو 0 ماض م 0 مام مس دمع م #2 ما عر

 ؟ىُفُت مراوصلاب ماَهلاَوَم 2 ورلا تيقن هادم "!اهترداغ نيا

 2 مع ريا

 لك عبت ٌعبتتي يلافلا نأ امك .هتاهج عيمج ْنم سآّرلا نم فيسلا د ُدَحأي :يأ «ىّلفت»

 انثككساوه .نكلو :هلوق» :يدحاولا هلاق ام كيلإو . يناثلا سوقلا يف هانعضو اموهو

 اذه يحي نب دمحأ لاق .'يخس هلأ ريغ فيرش نالف نولوقي برعلا بهذم ىلع فورعم
 . ([تيبلا] دشنأو « سيق ءانئتسا

 ينج نبا لاق» : لاقو «تيبلا يدادغبلا ركذو

 اق ‹ يحي نب دمحأ نع «هيلع ٌةءارق «نسحلا

 تا يقوي أيش مهيف بيحالاو

 . .نولوقي «سيق ءانثتسا اذه :لاق

 . انه زجوأو «ةسامحلا بارعإ يف بهسأ دق حتفلا ابأ نأ ودبيو

 .ن.م

 2174/١ ؛ىضترملا يلامأو « ١١48 ؛ةيهزألاو ء١۷ ؛هناويد يف يدعجلا ةغبانلل تيبلا

 دمحم ركيوبأ نربخأ : : ةسامحلا با ارعإ ىف

 ج نأ

 حرشو 77/١: ؛يناعملا ناويدو ۳ ؛رردلاو و 074 ؛بدألا ةنازخو

 2858/١ ؛بهذلا نيع ليصحتو « 177/7 ؛هيوبيس تايبأ حرشو : 01/8 ؛يدنحاولا

 يلامأو «(ححو) برعلا ناسلو ؛7//7717 ؛باتكلاو 1/7 ؛ ينغملا دهاوش حرشو

 241/7 ؛يزيربتلا حرشو ء١١٠٠ /7 ؛يقوزرملل ةسامحلا حرشو «۲/۲ ؛يلاقلا

 بوسنملا حرشلاو ۳٠١ ؛يقيلاوجلا ةياورو ٦٠١/١ ؛ يرمتنشلا ملعألا حرشو

 ء۱۹۳٠ /۸ ؛رئاظنلاو هابشألا يف ةبسن اليو . 7477/١ ؛ءارعشلاو رعشلاو . 1٤٤/١ ؛يرعملل

 .رداصملا يف ىتش تاياور تيبلا ردصلو ,. 5 ؛ عماوهلا عمهو ؛ 5717 ؛ يبحاصلاو

 .هاهتفَّلَخ» :(د)و (ك) يف



 :رعاشلا لاق .فيسلاب هسأر تيلف :لاقبو «هنم ٍعضوم

 ينالقتسا اذإ فيّسلاب هيأ

 سا سا # سا سلع

 ع هيف هست " !'همسّقلا لعج اروج نيصخش نونا كَتَمَساَق . ۱۲

 : ناق اهيثري ٌةريبكلا | ًاضيأ هلوقب ىَّنع امّنِإَو ,نيتخألا :نيصخشلاب ينعي
 ود

 بهّذدلاب ىدا امر شاعر امُهرهد نيصخشلا كمساق ناك دف
 2 عر

 قرت > ل

 .لدع هروجف ٌةّيقبلا تنا تنك اذإ هنأ لإ ؛هلعف كك راج :يأ «ًاروج» :هّلوق

 هسفن مسقلا لعج : :هانعمق « ًالدع هيف» : :لاق اذإو العا كيف» : :لاق اذإ اذه

 .ىربكلا ىقبأ قف ؛ىرفصلا ذخأ دق ناك ْنإو آل ؛روجلا 4 ًالدع

 لسو ِداَؤوُفلا نع ىرس نرد غأامب َنَدَحَأاَمَتْسَق اًَذِإَف نو

 ١( ؛صّصخملاو «(الف) برعلا ناسل يف ةبسن الب تايبأ ةثالث نم يناثلا وه تيبلا ١4/271

 (الف) سورعلا جاتو 77/4/10 ؛ ةغللا بيذهتو .

 ) )۲يرجيو «هيبشتلا ىلع «فيّسلاب هّسأر َتْيَلَق :هلوق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
 لبقُم نب يبا نب ميمت لوق ىنعم ىلع :

 رفَسىلعاَكْولو يلابأآلو يحارروئا لابد يأ ينإ
 فويسلل ًادومع مهّماه لعج كلذكو ءاهرّقع : يأ «هتلحارل ًادْيق فيَسلا لعجف .

 نأ هب ديري سیلو «مهفلا ىلع هبيرقتو مالكلا ريوصتو ليثمتلاو هيبشتلا ىلع كلذ لک
 هلانت ام رکا سأرلا ناك ا نكلو ءروصَ نأ ديعب اذه ؛هيحاون لك يف فيّسلاب هبرضي

 .؛زاجمو ليثمت هرثكأ برعلا مالكو « يديألا كلت نم ًالدب فويْسلا لَعج يلافلا يديأ

 78 ؛ هناويد يف لبقم نب ميمتل تيبلاو

 .(ب) يف اهطبضي ملو «ميملا مضب (د)و (ك) يف اهطبضو « لصألا يف اهطبض اذك (۳)

 :هلوقب (ك) يف هحرشو .حرشلا نم ًاريبك ًامسق هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )٤(

 اذإ روج ال هيف لدع كلذف ةيقبلا تنأ تنك اذإ هنأ الإ هلعف يف راج ىأ ًاروج . هيتخأ ىنعي»

 . «ةريبكلا ىب ذإ هروج يف ًالدع هسفن مسالا لعج هيف :لاق نإف . كيف لاق

 . 416 ؛ هتاويد يف يبنتملل تيبلا (©)

 .ًامات لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (7)

 ساو س



 يمسم هنو: :اولاق :2""هتردغأو اذك ناكمب هترداغ :ٌلاقي ٌنكرت/ «َنردغأ»

ألا نم ضِقَحْنْلا ذب هقرت : :يأ ,هرداغو لاس ليسا نأ ؛ريدغلا»
 امّنإ : :موق لاقو ءضر

 م م

 :("ُثيَمُكلا لاق ءهيلإ ةجاحلا ةدش تو عطقني : :يأ .هلهأب ردغي هّنأل ؛ ًاريدغ يمس

 اريدقلاريدَقلا وعد إذ وُوالَرَبنهردَعغ نمو

 :"زجارلا لاقو
 9 س

 ؟ضباقلا اهّنم ردي ةَمْجَم 2 ضئاغ كم ٌضْئاَفلاَو َكَنْلَم

ضي : يأ حادق بيرض :وحن ؛لعاف ىنعمب «ٌليعف» لوقلا اذه ىلع وهف
 ءاهير

 :مهلوقك «لّعَقم» ىنعمب «ٌليعَف» لوألا لوقلا ىلع وهو .ةعماس : : يآ .ءاعدلا عيمسو

OE 
 دقعم :ىنعمب :ديقع لسع

2 

010( 

 ةفإ

(۳) 

2 

 . (د) نم هدعب ام طقس

 «(ردغ) سورعلا جاتو ء(ردغ) برعلا ناسلو :؛ 1 ؛ هناويد يف تيمكلل تيبلا

 .«هوبقل نأب» :ىوريو .(ردغ) حاحّصلاو

 دمحم يبأل تايبأ ةثالث نم ثلاثلاو يناثلا امهو « لصألا يف امهطبض امك نيتيبلا انتبثأ

 ٤۱ ؛ةغللا بيذهتو ء(مجه)و (ضبق)و (ضوع)و (ضرع) برعلا ناسل يف يسع

 (ضضف)و (ضبق)و (ضوع)و (ضرع) سورعلا جاتو 5060و 1۷/۸و 58/و

 بيذهت يف يملذحلا يعبر نب هللادبعل تايبأ ةعبرأ نم عبارلاو ثلاثلا امهو .(ضقو)و

 بيطلا يبأل دادضألاو ء(ضوع)و (ضرع) حاحصلا يف ةبسن اليو . ١ ؛ةغللا

 2١١/١ ؛نيعلا باتكو ۳۲۰ /و ۱ ؛ةغللا ةرهمجو « ؛ يوغللا

 2501/١5 ؛صّصخملاو ۰۲۷۱و ۱۸۸/٤ ؛ةغللا سيياقمو ۵ /۳ ؛ ةغللا لمجمو

 . ٠۷/۲ ؛بدألا ناويدو ۳٠١« /۲ ؛ميجلا باتكو «(رأس) ةغالبلا ساسأو

 نيعلاب نكلو « حتفلا وبأ هاور امك لوألا ىور اهبلغأو «نيتيبلا ةياور يف رداصملا تفلتخاو

 ىلإ راشأو ؛ةلمهملا نيعلاب ضئاعلل ةرهمجلا يف ديرد نبا ريسفت رظناو «نيرملا يف ةلمهملا

 ثيبلا تور رداصملا بلغأو «ضراع كنم ضراعلاو كل له :يهو «تيبلل ىرخأ ةياور

 يف نيتيلل انتراشإ رظناو . ردْقُي» لدب هرسيد اهضعب يف دروو ؛حتفلاوبأ هاور امك يناثلا

 . و۱ ؛رسفلا يف «ةدحاو ةديصق نم امهاّيإو امه نيتيبل انجيرخت

 . (هوحنوال : (ب) يف اهدعب داز



r١0 آج نأ تيتو  ىفوأ كلظح نأ تنقيتو.٤ سا ع ررر سه مام 4 .3  

 ؟داغُش نبطي فيكف يداعألاب ايان تلَعغَش دقن يرمعلو .6

 .يلمعرو يرمعل» :بوقعي نع «لادبإلاو بلقلا» باتك ذ يلع يبأ ىلع تأرق
 .ميملا ةحوتفم يرْمعَل : ديز وبأ ذو ,ةعامج هركذ دقو

 القم فويسلايَو اريبسأر دلا نم فويّسلاب : تشتن تَشّتْنا مكو .11

 ممم مل
 بَ كردأ ہار ًهلَتَخ لناص اَنَنَق هيلع ٌةرصْن ع ۷

 ٌلعف ٍىدعتي ]ن زوجي امّنِإَو ."اهسسفن ىأر :كلوقك رهدلا | ىلع ٌدوعت «هآرم 2 ءاهلا
 ةلخادلا نيقيلاو كلا لاعضأ ْنم لعفلا “ ا ناك اذإ وحتلا اذه ىلع هريمض ىلإ لعافلا
 ثيأر :ىمعألا ٌلوقي امك «بلقلا ةيؤر نم )تیارو ثملعو تننظ :وحن .هربخو أدتبملا ىلع
 "1 ةفرط لاق. ًاجراخ يّئبسحو .ًامئاق ينتظأ : اذه ىلع ٌلوقتو ءاذك لاما اذ

 يديهمئاقبْت لب اذإ ًامعينم ينّتدجو حالسسلا موقلا ردتبا اذإ

 “4 ىنفتسا آر ْنأ ىفطيل َّناسّنإلا ّنِإ ًالك# :تيبلل ًادهاش ىلاعت لاقو
 ر 2 هر تے

 , "هيلع اررضو هيلع ةرصن كل اهدا دع :ىأ

 .(ب) نم حرشلا عم )٠٤ -١1( تايبألا تطقس ()
 :هلوقب (ك) يف هحرشو . لصألاک ح رشلا لماك هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبل تيبلادروأ (۲)

 [اذك] دقتست امك داقتسا دق هنأ كتخأ ذخأ ان هسفن ىأر يأ ءرهدلا ىلع دوعت هآر يف ءاهلا»
 . «كلذ ريغو ءارقفلا ينغتو « ىرسألا هنم

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۳)

 .(ب) نم ةدايز (4)

 .(ب) نم ةدايز (4)

 . «یلاعت لاق» : هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس ()
 ء١٠١٤ ١/ ؛برعلاراعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بك رثاسو « ٤۳ ؛ هناويد يف دبعلا نب ةفرطل تيبلا )۷(

 . 440 ؛نيتعاتصلاو ء(للب) سورعلا جاتو ء(للب) ةغالبلا ساسأو

 . 1 ؛قلعلا (۸)

 «ىرسألا تْككفف رهّدلا ىلع ساّنلا ترص : لوقي» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 04(



 (!ىَلْبَت سيَ ةّمْعن 2 ىَقْبَتَو هل يلب هئوُنظ هتد ٨۸

 ًالظ كصخشل اوُحَرَجَيَمَلَفَم ارامك ٌةادعلا كمار دفو 49

 الك تكرداف ادعلا سوفت نم اضع ةداعًّسلاب تمر دقو

 “ويرم كمر نيسحمأرلا كرت نكتو حامُرلا كمر تعراق ١

 :هعمج خذ ٌلاقيو .هدهاوشو هریسفت مدقت دقو ؛هعم حالس ال يذلا :لزعألا

 :دارجلا ّفصي يبارعأ لاق :ٌنالْزَع
 7 و 5 راو a 7 رش ع م ت رو

 ةيكاوم ىرابت ًانالْزع ناك نإو هرش سل [اتلا بهر شيجل تبجع]

8 4 
eee oon noe 3555 ee 3535 e» ---[الس الباتل  

 “وق لْيَحلا هَتدروأ انعط ةع جَقلا نم تدرو يذلا نوكيول .۲

 .كيرضو كنعطو كتعاجشل هّتدرول ًانغط ةعجفلا هذه َناكم تيقل !”!ولإ :يأ
 ةع ىرخألا ىلع اهينيع ىدحإ لبقت يتلا يهو ءالبقو َلَيَقَأ عمج « «ليقلا»و

 «هل» :(ب) يفو .«ليوطت الب اذه . كتهج نم هلان ًارأث ةبيصملا هذه نم هاتأ ام لعجف .تيطعأو

 1 1 . ةيناثلا «هيلع» لدب

 «تسل» :(د) يف )١(

 .(ب) نم (۱۸-۲۰) تايبألا تطقس (۲)

 . حرشلا بلغأ هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۳)

 .هيلعرثعأ مل (4)

 (۱۹) رطسلا نم لوألا فصنلا ةروصملا نم بهذ دقو .(ب) نم ةدايز نيسوق نيبام (5)
 )١9( رطسلا صقت انكرادتو ء(۲۱) رطسلا نم لوألا فصنلاو )۲١( رطّسلا نم لوألا فصنلاو

 . لاخلا دسي ام ىلع رثعن ملف « لوألا دهاشلا دعب ام اهنم طقس نكلو «(ب) نم
 مج لجر : لاقي نأ حمرلا نم ولخلاب صتخي يذلا» : دولل لمت لصألا فدع )30

 . «حالّنسلا ةلمج مدع ىلع هب ءاج هنأ الإ «حمار لج

 .لصألاك حرشلا ضب هب وأو ء(ب) يف همامتب تیلا درو )۷(

 .(ب) نم ةدايز (۸)



 نع يعازخلا دمحم نب ماشيه نع بتاكلا نيسحلا نب يلع ىلع تأرق . 7 واشتو

 . يمالسإ راد ب فارم نب نمحرلا دما ةديبع يبأ نع (ذلمد) ناش يب
- 
2 

 ۳ لجو بورُكلا فش امئاط نسي نْيَتحلا اذ تشكو ۳

 الكت ةا تناك نو درام سين مامحلل ةبطخ .:

2 

 هئومسي سالا ناك ناو ,تيملل مامحلا نم ةبطخلا ىرجم يرجي توما :لوقي

 بِرَض : :لوقت امك .«ةاّمسملاب» ولكت» بصنو ..تناک» ٌربخ اهّنأل ؛ٌقامسُما» تاو الك

 .حصفأ وهو عفرلاب ٌقامسملا» ىوّريو ٠ .ًامهرد ةاطعملا

 ربو رار خا تاد ۇقك سالا نمد جت من "6

 م ضنا نك 0 لَم امه فأ :لاق خيسشلا او ۷

 و
 ءفأو ؛فأو اأو فاو فو فأ: :تاغل عبس ف 2 نأ يلع وبأ انربخأ

 «فأ» ٌةنماث غل اهيفو .هل هجو ول ًاطخ «یفا: ةّماعلا لوقو :ٌةلامم یاو .فأو

 0 ىعمصألا دشنأ ,"ةنكاس د ةفيفخ

 تروم

 فأ مهاوس ناك نمل ف فأ اّ رازن ءانأل اوناك

 .(ب) نماهدعبام طقس )1١(

 . هيلع رثعأ مل (۲)

 .(ب) نم حرشلا عم )۲۳-۲١( تايبألا تطقس )۳(

 . ةياورلا هذه ىلإ حتفلا وبأ ريشيسو «ءاّنلا مضب (ك) يف اهطبض (4)

(o)هاذإفد : (ك) يف . 

 . حرشلا نم ًاريبك ًامسق هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص ضعب دروأ 000

 .ءافلا نيونتو رسكو ةزمهلا مضب أ) ادع ةينامث انهدح دقو .هءافلا ةتكاس» :(ب) يف )۷(
 .امهيلع رثعأمل (۸)

 . .مسا فأو» :هلوق ىلإ اهدعب ام طقس (9)



eرت مما نيم تبع - « ت 4  
 رييز دشنأ :لاق ءيحي نب دمحأ نع نسحلا نب دمحم ركب يبأ ىلع تآرقو

O) 7. 
 :' عير نب سيقل

 5005 وه مام 8 4 ت يق لو وس هل ل <
 فلحلا ےب لوقلا كاذ رثكأل فآ اهقلطأ ال ادهج فلحأ تك دق

 7 تے ك 7 2
 يريمنلا ةيح يبأل اضيأ هنع هيلع تأرقو

 مسا و

 مئامّتلا لآل فأ ميوان ٌةَصيِمَن عيش ْنَأ ايقتبو يح

 ىلع ٌلديو ؛دْعَب مسا تاميهو ماتا مسا (ةاتوأ) نأ امك ٌرَجَضتأ سا «افأو»
 اهيف ٌثالثلا تاكرحلاو فو اأو فأ :لاق نمي هيف ٍنيوشلا ٌلوخد مسا «فأ» نأ
 :َلاق هّنأكف نون اذإف ,فيرعتلا ٌةلالد هگرتو ريكشلا ةلالد ٌنوُدلاو . نينكاسلا ءاقتلال
 هيفو «باتكلا اذه هّمتحي ام قوف اذهو :رجضتلا : :لاق هناکف نوني مل اذإو ءرجضت

 . اذ َسيل ًاعضوم هل نأ الإ ءاذه نم ٌرْثكأ حرش

 "ىيٌنوءر لان هاَيَنَواذِإَف  بابّشو ةحص شيلا ة۸
 مامر رم

 اب ناك اًهدوج َتيَن ایف اي لاا تامر ستاد ۹

 و ن .٠ ماسر م 0
 .نييفوكلا لوق ے «درتستب»و انلوق ےہ «بهت» ب ةعوفرم «ايتدلا»

 3 - لل ےہ ١ ا 6 3 3 7 7 ما صا ضم ما © لم ص

 الخ دجولارداغي لخو مغلا ثروت ةحرف نوك تفكف .

 هالو
 الص مسكت الو ادع ظف حت الر دقلا ىلع ةقوشعم يهو ١*.

 35 هم ديا نييك م ر و 5 هرو و

 0°ىَحت اهنع نيديلا كفيو اهيلع اهنم لیسی عمد لك.

 ؛(فرّس) ةدام ۷۳١/۳ ؛مجعتسا ام مجعمو ء١۲ ؛هناويد يف حيرذ نب سيقل تيبلا )١(

 تييلا اذه لاقو ؛يئانكلا حيرذ نب سيق لزنم ناك اهبو « ةّكم نم لايمأ ةتس ىلع فرسو
 . ىنبل هنع تلقن امدنع ىرخأ تايبأ عم

 . .۲۱۸/۷ ؛بلّطلا ىهتنمو ۰۸۷ ؛ هناويد يف يريمُتلا ةّيح يبأل تيبلا (5)
 .(ب)نماهدعي ام طقس (۳)

 .(ب) نم حرشلا عم )74-5١( تايبألا تطقس (4)

 )07١. تيبلل ًاحرش (ك) يف تيبلا حرش درو (6)

 . لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (5)

 ھو ~



 هدي ٌناسنإلا يّلْخي الو اهنم ءيش توفل (1) كب اَمّنإَف ايندلا هتكبأ نم لك :ی
 يد اهنع

 و مَا ساَتلا اهمْساَثَّنَأاذل ير ْدَأالَف ايف تاّيناَقلا ميش ۳

 ىلوألا لثم يهو .امرخآ 2 ُفلألا هشينأت ةمالعو تۇم مسا )د اايندلا

 مل اهّنأ ملعي وهو ,يناوغلا هش اهّنأل ايندلا ىمسُت د اهّنأ :يأ , «ىّلعُم» وهو ٤ 'اىرخألاو
 ثينأت «ايصقلا» نأ امك ىندألا ثينأت يه امّنِإ لب «“ «”1يناوفلا ُه بشت اهنأل اينّدلا مس
 . "ةمّقوتملا ةرخآلا تسيلو ٌةينادلا رادلا اهنأل ؛«ايندلا» تيم امّنإ اهّنأو .«ىصقألا»
 ")ديه ز لوقك اذهو .رعشلا ةعنصو ٠ ظفألا ة ةيوذع نم هيف امل اذب ًالهاجت رهظأف

 م رمو

 ؟ءاسسن مآ نصح لأ وسا يردآ لاخإ فوسو يردأ امو

 هيف نأل ؛اذه نع ىماعت هّنكلو .لاجر مهنا يردي وهو ؟مه ءاسن ما لاجرأ :يأ

 امامت يبأ لوق ىلإ یرت ال وأ . اهب ءْزهلا نم ًايرض

 م جت

 دييجو رحت نم هاكلس ىو ديرقلا ننس اهعومدن أ

 و ٠)

 َدَرَب نب راشب لاقو :كاذ نظي مل وهو

 .«يكبي» :(ب) يف )١(

 . لصألاك هحرش نم ًامسق دروأ هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس (؟)

 .باوّصلا وهو «(ب) يف امب انذخأو « .ءايندلا :لوقي» :لصألا يف ()
 هامَّنِإ لب» :هلوق ىلإ .(ب) نم اهدعيام طقس )٤(

 .(ب) نم ةدايز (5)

 . تيبلا حرش رخآ ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (7)

 . ؛ 5ص دلجلا اذه يف هداشنإ داعأو ء ١۷٥ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس ()

 الو ركذ امك ظفللا ةبوذع لكّشلا اذهب دارملا سيل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (4)

 هبشلا براقت نم تككش دق : يأ «نيهبشلا نيب ال بيرقت مهنم اذه امّنإو «ريهز نم َءْرهلا
 ”مأ اذهّنأل :لوقي .اذه دارأ امن يتلا كلذكو ؟ءاسن مأ مه لاجرأ يردأ امف امهنيب

 .1عجرا : :لاق مث ««برعلا بهذم وهو «مالكلا نسحأ نم وهو ءهّبشلا بيرق

 .۳۲ /۲ ؛هناويد يف مامت يبأل تيبلا (9)

 :هيف وهو ۰/۲ ؛ هناويد يف درب نب راشبل تيبلا 0



 م

 ٌحُرَبُم مه لاط كلو يلع ىلا تّلاط امو ٌتَّلاط ىجدلا رخ

 يبضلا ٍرِبعَكملا لوق ےب ساّبعلا وبأ َلاقو ,؟تيبلا رخآ ب عجارت فيك يك هارت القأ

 "٠ ميمت نب ورمع , نب ربنعلا ينبل
 ءاسجر تالماحلا نوطُب امك كيس ِءطب ىلع مُكوجزأل ينو

 7 ر را 8 5 و .٠ 2 تے < 0 5 0

 دعب لوقي هارت الأ :لاق .نئاك ريغ مهيعس نأ ملعي دفو «مهب مكهتي امنإ

 "اذه
 اوؤاسأ : :نوربخملا لاق تعش شولو متيفو دف نأ تيفال نم رْبَخُأ

 1 : "ایا هلوق اذه ْنم ٌبيرقو
 و ساد ااا # نما مع 1 و 7 بي مر عه * امم

 (!ل ماوع فويسلا َلَمَع اهنأنم اهنوفج نويعلا ةيطغأ مسا اذلو

 حريم مه لكلا لاطأ نكلو ىجّدلا تداز امو تداز ىجّدلا ناک

 ةسامحلا حرشو 1407/7 ؛يقوزرملل ةسامحلا حرش يف يّبضلا ربعكلا نب زرحم تيبلا (1)

 « ٠١18/7 ؛يرمتشلا ملعألل ةسامحلا حرشو « 575 ؛ةسامحلل يقيلاوجلا ةياورو 277 /5 ؛يزيربتلل

 0 ¢ ءيلآللا ؛يلآللا طمسو ؛(مسق)ناسللاو ۹04 /۲ ؛يرعملل بوسنلا ةسامحلا حرشو

 ةدام يف جاتلا بحاص صنو ١+ ؛ لماكلا يف يِبَضلا [ء ءابلا حتفب هطبضو] ربَْكملا نبالو

 «رسكلا يزيربتلا زاجأو .ءابلا ركب يسرافلا ربعكملاو «ءابلا حتفب يلا ربعكملا نأ ىلع (ربعك)

 يف دروأو «ىرت امك يلا ربعكملل تيبلا بسن حتفلا ابأّنأ ىلع . ٠١4 ؛ جهبملا يف ينج نبال ًاعبت

 «هيبأل ال زرح تيبلا ةبسن بّلغي هيبأ نود هل هداريإو «ُيِضلا ريعكملا نب زرحم مسا ٠١4 ؛جهبملا

 تييلا اذهو وه «يِبّضلا ربعكملل هبسن ًاتيب دروأ ظحادلا ّنكلو .خسنلا يفًاوهس طقس مسالا لعلو

 0 . مكيجارل يَّنإو : ىوريو . ربعكملا نب زرحل تبسن يتلا ةيسامحلا نم
 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا (؟)

 . 1714 ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (۳)

 ييبضلا تيب دروأف هنم سيل ام لوألا ىنعملاب (طلخ) :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (5)

 نم ةليح وهامتإ «ًامّكهت ككشت وه يذلا لوألا ىنعملا سيلو ءركذ امك مّكهتوهو

 :لاق امك «نيئيشلا نيب ام بيرقت عماسلا بلق يف عقويل ملكتملا

 ؟ملاَس ماما تنأآاقللانيبيو 2 لجالج ني ءاسْعَولا ةَيظاَيأ



 ذو ارسعو مهُيفًاتامَّمَو ًايحَم قرا ىرولا كيما.

 ىّنَحُم تامُركملاِب اماسح تس نأ اهفيَس ٌةَنْوَد هللا دْقَق .-0

 دلئق يالا تأ يو بي لاولات ماو.
 الّصَت ناك ىّمولل ٌرَثْها اذإو ارحب ناك ىدلل ٌرَثها اذإو ۷

 اليو ناك تَلَحْمَأ ضرألا اذإو اسمش ناك تمَلظَأ ضرألا ن8

 ىغا ىغا برضلاو ولفت ةت لاو َةَييْتَكلا براضلا وهو 4

 الُمَمَف يركف َتْيَعْنَأًامصَو كر دئامف لوقعلاٌرهابلا اهي ٠.

 الض ٌكقيرَّط راس نموه ايعا كب ًاهبشت ىلماعت نم.

 اثم كَ ىرَتوأ اتم :لاق عاد كدولخ ىهتَّشا ام اذِإَق .؛؟

 هنأل بابلا اذه يف فّرجتم باتكلا بحاصو «ًامّكهت سیلو «نيكيشلا نيب امل بيرقت هنم اذه

 . «(رصبأ هريغب

 .(ب) نم )۳٤-٤۲( تايبألا تطقس (۱)

 .«تْلُرو تلز : يدنع ناكو «ًاضيأتمالو» :(ك) يف اهتمت بتكو ««تلزال» :(ك)و (د) يف (5)



1۹۳) 

 دق َموُرلا نأ هَّعلِب ان ؛ثدحلا ٍرْفَك ىلإ ةلودلا فيس/ ضوهن ركذي لاقو
 2م

 فيس ءانب نأ كلذو ؛سورلاو ِبلقصلاوٍرلبلا نم رفكلا لهآ فانصأ 4 هب تطاحأ

 لاو تفرشأ اًملف : اهمده ىلع اوعمجتف « ,مهدعقأو مهماقا دق ناك ثدحلا ةلودلا

 : "مهب مهلوزن َدْيَعب ثدحلا لهأ عقوأو .نيمونغم اولو هليخ

(4%) 

(1) 

 2« 1١5/9 ؛نایتلاو ۵۸۳ ؛يدحاولاو ٥٠١ /۳ ؛دمحأز جعمو ٤٠« ؛هناويد يف ةديصتلا

 . ۲٣۳/۳ ؛يقوقربلاو +147 /۲ ؛ يجزايلاو

 نم دري ملو . «فيفخ» :اهشماه ىلعو ««ثدحل ا ةعقو ركذي لاقو» :(ك) يف ةمّدقملا

 ةلوّدلا فيس ىلع درو» : يلي امك ةمدقملا (د) يف تدروو .«لاقو» : ىوس (ب) يف ةمدقملا

 نأ «ةنامثالثو نيعبرأو عيرأ ةنس ةرخآلا يدامج نم ٌنولخ تسل ءائالّثلا موي ربخلا

 . نوصملا دئاكم هيلع اتبصنو ؛ ثدحلا نصح تلزان داق ّيئارصتلا شويجو تسلا

 دي ىلع هئانب مامت يف مصولاو جاعزنالاو قلقلا نم اهلَحادت امل اهيف ةصرف اهّنأ ترّدقو

 کلا : ةطوطخللا نإ رثا فانصأب مهدجنأو ءاعتدمق مهمزلأ مهكلت نال ؛ةلوّدلا فيس

 هتقول ةلوّدلا فيس بكرو ددل مهعم ذفنأو «مهريغو بلّصلاو سورلاو فلا نم

 ,ءعتليل يف هيف ظني نأ بجو اميف رظنو «هب ناك يذلا عضوملا ريغ عضوم ىلإ لقتناو رفا

 ةمجعتسم ثدحا ٌرابخأو «ٌنابعر لزنف «نولخ عبسل ءاعبرألا موي ةادغ بلح نع راسو

 ّرمأو «هحالس سبل رهن اًسلف «مهُربخ هيلع ىفخي نأ مهريدقتو قطا مهطبضل هيلع

 ودعلا نأ عئالألا هيلإ تداع ثدحلا نم برق ملف ءًافحز راسو «كلذ لثم هّياحصأ

 ءراد هب رقتست ملو «لحر يربعلا اهل لاب ةبقع لع نيلسلا اري هلع فرخ

 لزنف «َلسَرلا ضرتعي نيمك نم ًافوخ ربخلاب ةلودلا فيس ىلإ رادبلا نم ثدحلا لهأ متم
 رص نمل لغ م «هورصاحو رمزا اهب يلح ركذو ارعا ودل فيس

 فيس ربخب مهعئالط مهتتأو ءًايدق ةنيدملل ناك ليصف يف اهوُبقن بوق ينألإ مهيلع

 لك ىّلوو «بارطضالا رهظو ؛ٌةحّْصلا تعقوف ؛ناسْعَر نصح ىلع هفارشإ يف لولا

 اهودعأف «مهبرح هلآ اوذخأو «مهضعبي اوعقوأف « ثّدحلا لهأ جرخو «ههجو ىلع قيرف

 . «لاحلا فصي ؛ بيلا وبأ لاقف ٠ « مهنصح يف



 50 2 5 ما را ر0 ر # ب ورور

 "نوافق الاوان كهاذَكه  ىلاَعَت نم نولعيلف يلاعملا يذ ١.

 3 f ۶ و 3

 .كلذ ىلع هتقفاو دقو .("درعش ے2 اريثك اهلمعتسي وهو مده ىنعمب «يذ»
 a ملمع # 2 رە ر ساهل ف ر

 “ي جلا لقلقيزعو ەس ْيَقوُرِي مو جلا حطني فرش ١

 :“ ماعلا عاق | نب ىدع لاق نقلا :«قورلا
 يلم ع نب يدع ل نرقلا :«قورلا»

 ھا مم و مم

 اهدادم ةاودلانم باصأ ملف هقور ةريإ ناک نَا يجْزُت

 لاح مّظعأ فويّسلا ْنْبإَدَن ودلا ْفْيَسَو ميظع انئادعأ لاح ۳

 ريق صم م

lel هدايج ۾ مهتلجعأ ًاريسبسُم َريدَتلا اولجعأ انك ٤ 

 ("!ههتلتو .مهيلإ هلوصو لبق برهلاب هوقبس مهريذن مهيلإ داع امّلك :لوقي

 .مهتزاجو مهتقحل :يأ َنيِذَّنلا مهَقَبس تقبسف .ةلودلا فيس 1 00 دايج

 (0اهاَضْيألاو دُيدَحلا الإ لم تام ضزألا َقراوَخ ْمُهَتَتأَف .ه

 و - 3 .٠ ت . .٠ . "2 4 2 5 ع

 هلوق وحن /اذمهو ؛ةلودلا فيس ليخ ينعي ءاهرقاوحب ضرألا قرخت :يأ

 دقو .(د) نم تيبلا حرش طقسو . لصألاك حرشلا هب قحلأو « (ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۱)

 . هيلإ ريشن ام الإ (ك) نم ةديصقلا حرش طقس

 .(ب) نم هدعب ام طقس (۲)

 .(ب) نم حرشلا عم (٣و ۲) ناتيبلا طقس (۳)
 .(د) نماهدعبام طقس )٤(

 ء(شرق)و (اجز)و (دلب) برعلا ناسلو o> ؛ هناويد يف يلماعلا عاقرلا نب يدعل تيبلا كلل

 11۹ /۲ ؛ءارعشلاو رعشلاو «(اجز)و (شرق) سورعلا جاتو «(ربأ) ةغالبلا ساسأو

 eAA ؛ةيبدألا فئارطلاو 0/۱ ؛ةدمعلاو اا ؛ءارعشلا لوحف تاقبطو

 . كانه فيرطلا ربخلا رظناو ٠۳٠١ /4 ؛ يناغألاو ء١٠ 57و ۷٦۹ /؟ ؛ لماكلاو

 . (د)و (ك)و لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (7)

 . «مهتلت مث» :(ب)و (د) يف (۷)
 .«لیخ» :(ك) يف (۸)

 .(د) نم امهحرش طقسو «(ب) نم امهحرش عم (1و 5) ناتيبلا طقس )٩(

 مسا لو س



 : ضر

 الامراهلجرأ هطول َنيَقَب  ًاروغخص اهيديأب تطور اذإ

 :("!اضيأ هلوقكو

 ةطانلا ي يللا علق راثأ قرابألا ةراجح 4 كرت

 لّرَجألا رهظك دمّصلا رداغت
3-3 

 .("!لبإلا نم همانس عطقنا يذلا وهو

 الالبجوًاهقارَب اهيل عسس ( اَفَّنلاَحَّسُن ْدَق ناوثألا تاَيفاَخ 5

 (*اعرخلا نب ةيطَع نب فوع لوقك اذهو ءٌرابغلا «ٌعَمّنلا»

 راش يقِزارْنِمَنْسِْلا جامتلاواهب ابا ناك

 . ٠١١ ؛ هناويد يف ىبنتملل تيبلا (۱)

 . 75١5 ؛هناويد يف يبنتملل ناتيبلا (۲)

 . ۳٤۲ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۳)

 «ًاريس دالبلا عطقت ةت اهنا ديري امْنِإ : «ضرألا قراوخ»» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )£(

 ا لا ر نوكش ضرالا ير راها نم لإ بیام ماف

 "ىلا ”اصأوهو 5 هز لوق اهو دكت ضرار و تسر

 »1100/۳ ؛لضفلا تارايتخا حرشو « ٤١١ ؛تايلضفملا يف عرخل ا نب ةيطع نب فوعل تيبلا )0(

 ةغالبلا ساسأو « (قزر) سورعلا جاتو ‹(قزر) برعلا ناسلو ۹ ؛نيرايتخالاو

 «نیسک» ىوريو . ٤ ؛ صّصخملا يف ةبسن البو . ٠٥١ /۲ ؛ ظافلألا بيذهتو «(قزر)

 .«نسبلأ» لدب «نيسكتالو «نيسكيالو

 «ضييب نهّنأ فوع ديري امّ ؛ىنعملا كلذ اذه سيل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (1)

 .(عجر» : لاق مث ««ضيبلا باينلا نهيلع ّنأكف



 :("ارخآلا لوقكو 1( < &

 هوم سس هتّضرأتليوًايبسس هواهَب هضرأ نم ىّستكا اذإ

 ty 6 ور
 .رامخلا :«بسلا»و هيلاعأ «هؤامس»و همئاوق :«هضرأ»

 “اكاوهألا هنود نضوخَتَلا يلاوعلاو اهرودص هّنَمَاَح .۷

 اتفو/ :يلوق لثم وه : :لاقف .«ٌنضوُخَتل» : هلوق ب بطخلا هنيبو ينيب م !لاط
 نم ىرجم ترج ةفلاحملاب اهقصو ان هنا ىلإ "بهذه .ميملا ٌمضب امله :فويسلل

 هديؤيو هجو اذهو .نموقيلا َنوديرلا فلح :وحن َنيِرّكذملا ةعامجلا رك اهركذف ٌلقعي

 ل يسن !:ْلُمَي ملو "1«مكتكاسُم اولُخَدا ُلَمَّتلا اهُيأ اي# :ىلاعت هّنوق
 و. !(َنيدجاَس يل مهيار ر رمَقلاو سَمشلاو ايكوم ّرشع َدَحَأ تيأَر يئ إل :یلامت

 ٣ !«ٌنوحبسي كل ذ» :لجو رع لاقو .ٌةدجاس الو تادجاس يل اهتيأر :ٌلَق

 .ةحابّسلاو دوجسلاب اهنع ريخأو ,تبطوخ ان ٌلقعي نم ىَرِجُم َّيِرَجأ هلك اذهف
 ؛لعفلا هنم حصي لّْفع يذ لك ّنأل ؛ ١ القمي نمل يه امّنِإ رمألا رثكأ ب لاعفألا نالو

 سرفلا وحن ناويحلا ينعأ هضعب نم ٌلعفلا حصي امّنِإف لقعلا يوذ نم سيل امو

 .امهيلع رثعأ مل (1)

 . لصألاك حرشلا بلغأ هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (؟)
 هذه لثم دروي نأ ةداعلا رجت ملو ء(ب) يف امب انذخأو ««حتفلا وبأ لاق» : لصألا يف اهلبق (۳)

 . «هنأ ىلإ بهذف» :هلوق ىلإ (د) نم طقسو .اهداريإ مدع انرثآف «ةرابعلا

 . ٠٠۹ ؛يبنتلا ناويد يف همامتب تيبلا رظناو .«بّيْطلا وبأ بهذ» :(د) يف (6)

 )٥( «دوجأ ناكل داضلا حتفو ءاتلاب ٌنصوختل :لاق ولو» : هلوق الإ (د) نم اهدعب ام طقس .

 .۱۸؛لمنلا (5)

 . طقف «هلوقو» :(ب) يف (۷)

 ) )۸؛فسوي ٤ .

 . طقف «هلوقو» : (ب)يف (5)

 نوكيف ؛ «نوحبسي كق يف لك : (ب) يف ةيآلا دروأدقو ٩ ؛ سي ء۳۳ ؛ءايبنألا (۱۰)

 . «نوحبسي كلف يف لکو : سي يف ذإ ؛ءايبنألا نم ۳۳ ؛ ةيآلا دوصقملا

 ) )1١1«هدعب تيبلا يف لاق امك هّلك اذه ىلإ جاتحا ام ٌنضوختل : :لاقولو» :ًالإ(ب) نم اهدعب ام طقس .



 راًلاو راَدلا وحن يحب سيل ام وهو بلا ٌلعفلا هنم حصي ال ام اهنمو ؛لامجلاو
 ٌلعف وه امّنِإَو :ةقيقحلا ب اهل ًالعف سيلف هيف حقت امي اَلا قارحإ اًماف ءرجشلاو
 باتكلا اذه سيلو ؛مالكلا ةعانص ّلهأ هّقرعي اذهو .نئّتيح هلعفي لجو رع هللا

 وه «ثيغاربلا ينولكأ» :' ”مهلوق نم «هيوبيس» هاكح ام ءاذه ىلعو .هركذل ًاعضوم

 امل "دالا حشو ِءاَتلاب] «َنَضوُخَتل» :لاق ولو !4َنوحَيّسسُي كلف ب لگو :لثم
 .مدقت يذلا تيبلا خلاق امك دهاوشلا هذه ىلإ جاتحا

 ("هنإجّم ناصحلا الوارادم حل  امرلا اجي الث ْيَح "ا نبضمّلو +

 :لوقي ْنأ ةجولا ناك نقف .هيلع هّتارق اذكو .ءاتلاب نضمتلو» :َلاَق ذاو

 : تفلح :ل اوقّت '"![امك] ؛ةدحاولا ىرجم ؛ٌةعامج تناك نإو ءاهارجأ هّنأ كلذو «نيضمتلو

 ناك كلذكف ,نّموقتل دنه تفلح : :كلوق ىلع وهذ/ ؛يه '[نّموقتل يأ] «ن موقتل دونهلا
 َنيَيفوكلا نأ الإ نيضمتل ٌةأرملا تفلح :لوقت امكإ (نيمرتلو نيضمتلو :لوقي ْنأ بجي
 اذه ناك ّنمف ."![نمرَتلو نضمتل اذه تنمض وحن ءايلا َفْدَح اذه ٍلْثم ےب اوگح دق

 ءاهدعب ىلوألا نوثلا نوکسو اهنوكسل «يمرت»و «يضمت» نم ءايلا فذح هنا «هتغل نم

 ("”!ههضعب لوق ىرجم كلذ يرجيو حتفلاب ًءايلا كّرحي ملو

 )١( ؛باتكلا ۲۰۹/۳.

 .ليلق ذنم انقيلعت رظناو ٠٤١ ؛سي (۳)

 .(د) نم ةدايز (۳)

 .داضلا مضو ةيناتحتلا ةانثملا ءايلاب «نضُميكو» :(ك) يف (5)

 :هلوقب (د) يف حرشلا أدبو .لصألاك حرشلا بلغأ هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )0(

 تفلح وحن ايل فذ ذه لم يفاوكح دف نيفوكلا نأ نينو لوقي نأ هجولا»

 . .هتخل نم اذه ناك نمف» : هلوق نم لصألاك َصّنلا لمكأ م مث ؛«نمرتلو ضمك دنه

 : كلذ ادعام طقسو :بسمتلا عضتوم فد :هلوق ىلإ
 .(ب) نم ةدايز (0

 .(ب) نم ةدايز (۷)

 .(ب) نم تطقس (۸)

 ةقباس ةيشاح يف (د) نع هانلقن ام نراقو «(د)و (ب) نم ةدايز (4)

 )١( ص لوألا دلجما يف هجيرخت قبس ١64 .



 قرقلا عا قلاب نهيديأ ناك

 اميف هنم ًاريثك ثركذ دقو .بّصتلا عضوم ب ءايلا هيف تنكس امم كلذ ريغو

 :"ايحي نب دمحأ نع نسحلا نب دمحم ركب يبآ ىلع تارق . باتكلا اذه نم ىضم

 صو ريب تے هل

 اّمجَأ كئانإ اذيتع نت ٌةَفلَح تيلأ :تلق ينطق :لاّق اإ

 :يلع وبأ اندشنأو . كل ثركذ امل ءايلا فذح هّنأ لإ «نینغتل» هسايق ناكو

 . ينع ي غنا

 رسكو ءايلاب نضميل»و «نضوُخَيَل» :هيلإ ةدنسملا خّسّتلا ضعب ب تآرقو
 هّسايقف .نيرُكذما ةعامجلا ىرجُم ًهارجأ هبال ؛ ؛يدنع ةياورلا هذهل هجو الو .داضلا

 هّلصأو .ًاديز نرمي نورمعلا ّفلح :ٌلوقت امك «نضميل» :لوقيف ءداضلا مضي نأ

 اولا تفذُح مث «وزغيل» يقبض ديكوُتلا لوخدب عفّرلا لاوزل ُنوثلا تفذحف « «نوزفي»
 ًاطخف نه ْنْيضمي : دارأ نإو ؛ًاديز ز «نّرَغيل» يقبف :ىلوألا نوُثلا نوكسو اهتوكسل

 :ءاسّنلا ةعامج 3 لوقت امك «ناّنيضميل» :لوقي ّنأ بجول كلذ دارأ ول هّنأل ؛ًاضيأ

 :لاق نم ةغل ىلع ةلودلا فيس «ٌنضميل» دارأ امّنِإ :ٌلئاق لاق ناف ءًاديز «نانبرضيل»

 ؛مالكلا عبضو اذه ىلع سيئ هلا : :ليق «ديز «نيضميل» ُدوجألا ناك ْنإو .ديز نضميل
 امّنإو ءيضألاب ٌةداعلا رجت مل ثيح يضمت اهنا هتفلاح َحامّرلاو فويسلا نأ دار امّنِإ

 0 ديقعتو ٍسابتلا عضوم هَّنأل ؛ ؛هتحرشو اذه تيب

 .«رعاشلا لاق» : (ب) يف ةيلاتلا ةرابعلا )١(

 ١ Tg lg Tg og ؛ بدألا ةنازخ يف يِئاّطلا باّتع نب ثبر تيبل ىلا (۲)

 تايبأ حرشو ؛704 ١/ ؛ةيوحنلا دصاقملاو ء1 0/7 ؛ بلعث سلاجمو 7117/5 ؛رردلاو

 ةسامحلا ناويد حرشو ء١٠١٠ ؛دهاوشلا صيلخت يف ةبسن البو . ۲۷۸ ٤/ ؛بييللا ينغم

 « 514/5 ؟بيبللا ينغم تايبأ حرشو ۰۸۳۰و 00 /7 ؛ينغلا دهاوش حرشو 005/5 ؛يقوزرملل

 :ىوريو .۳۹۷ /۲ ؛ عماوهلا عمهو ۷۷ /۲ ؛برقملاو ١/ ۲۱٠١ ؛بيبللا ينغمو

 اعمجأ كئانإ اذ يّنع ينل ةفلح تيلآ لاق «ينْدَ ليقاذإ

 .ذئنيح دهاش الو «ةياورلا هذه ىلإ حتفلا وبأ راشأو

 ةغّللا ىلع اذهب ءيجي نأ يبنتملا نكمي ناك دق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب ()
 «هل ةّلعلا لحمتو راذتعالا نم هّلك اذه ىلإ جوحأ ان اهريغ ىلع هب ءاجف ةلمعتسملا ةدوهعملا
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 لاحم یتمت ام ناک ناوم ورلا كلم نوال نسبا موُلأ 4

 ەر ةر رو مدام

 الانف ًءامسّسلا ىّ نايَود ينذأ نيب هةيئيدتقلقأا.٠

 . “هئاجه 2ب "غلب كلذ َّنأل ؛هسأر َرَّخَّوُم ركذو ,ثدحلا ٌةعلق ىنعي
 ت م - 2 مم ع هم 5 2 2 »8

 !الانقلاو هَنيِبِج ىَّصَقَفيي بلا عسا اصح مار املك ١

 ًاعّوَق لحفلا عاقو ءًاباتکو ابك باتكلا بتكو ؛ءانيو ًاينب ًءيشلا ىنب : :لاقُي

 .©!سانَجأو ٌرئاظَن اهّلو ؛لاعفلاو لعفلا ىلع ٌتءاج رداصم ِهدهّف] ءًاعايقو

 “وبا جلا ٌعَمْجَتَو ايفر بلاو بلاقصلاو ٌمورلا ٌعَمَجَي ۱۲

 :«لاجآلاو» «هرکذ مدقت ةت امك فاضملا فذحف ءاهجرمو اهتيحات كي : يأ «اهیف»

 ؟دعب لوقي هارت الأ مهايانمو مهّلاجآ عمجي : :يأ لجأ ٌعّمج

 (”)الدانصلا شاطعلا َتَفاَو امگر سلا انَقلا 2 اهب مهيفاوتو . 1۳

 مل "اديضرألا نيب طم اهباصأ يتلا ضرألا يهو «ةّلص» ع عمج عمج «لالصلا»

(1) 

(¥) 

(۳) 

(4( 

(0) 

(7 

(۷) 

(۸) 

 امك اذإ وه سيلف /باوصلا هجو ملعي مل وكي نأ ّمِإ : نيهجو دحأ نم اذه يف ولخي الو

 دوجألا باوصلا َّملَع ٌنوكي وأ «  هظيرقت نم اهريغو هتبطخ يف بادتكلا ب حاص هْفَصَو

 . ؛هيلع بيع امّهالكو ءٌرايتخالا ًءاسأ دقف ءأدرألا جرعألا ىلإ هّقلاخو

 اناا هو 4) ناتيبلا طقس

 . (د) نم اهدعب ام طقس

 وجه نم نيفرطلا لماك ءءانعم يف قئاف تيبلا اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . (هحّدمو ودعلا

 . ًاضيأ (د) يف يتلا ةدايزلا هيلع دازو «لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا ردنص دروأ
 .(عوق) :ناسللا (عاق) يفرظناو . (ب) نم «سانجأو» ةملك تطقسو «(ب)و (د) نم ةدايز

 .(د) نم هحرش طقسو «(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس

 ىلع بتكو .«ارطمت مل» :هلوق ىلإ لصألاك هحرش دروأ هنكلو ء(ب) نم تيبلا طقس

 .«ةبلصلا ضرألا لالّصلا :ليقو ءارطمت مل نيضرأ نيب ةروطمملا ضرألا» :(ك) شماه

 دقو .فيرعت الب ةينثتلاب (ك) يف اهطبضو «ةينثتلاو فيرعتلاب لصألا يف اهطبض اذك

 مل» :لقي ملو ؛«رطمت مل» :(ب)و (د) يف لاق كلذلو «ضرأ عمج (ب)و (د) تطبض

aهم  



 :(!!لاق ءارّطَمُت
 ل 8 86 < ل Kk 3 >ٍ مو إلا َكِيَفكُي 5

 : خلا لاقو
2 3 - 9 

 لالصلا تارفف اهب ورقيو قاسّقعلا تا برقم ىلع نري

 .مهئامد ىلإ ٌةئماظ يهو ءانّقلا 2ب مهلاجآو مهايانمب مهيفاوتو :يأ
 "االاطَق هورَصَسقُي يك اواو | ُهوَتبَف اهرْوُس مده اود مق .4/

/ 

 . كلذ ببس اوناكو ءهئالعإو هئانب مامتإ ىلع ةلوّدلا فيس اوثعب مهنا ( دیری

 بابو م هبَلَع اهل اھوکرت 2 ىّتح بْرَحلا َدئاكُم اورجتساو 0

 اوذخأف ءاوجرَخ مورا بره ا ثدَحلا لهأ نأ كلذو < اهيرقو ةعلقلا يأ «اهل»

 .مهضعبب اوعّقوأو ؛ اهتالآو برحلا دئاکم نم مهعم ناک ام

 ()لاعفألا محو هيف لال | اٌعْفلا دَمَحَتأل كاتًأرمأ بر 5

 .(ك)و لصألا يف امك ةينثتلا ىلع «ارطمت

 ١/ ١54 ؛ةغللاةرهمجو ء(نبل)و (درط) برعلا ناسلو ء٤۲ ؛هناويد يف يريمثلا يعارلل تيبلا_ (1)
 سورعلا جاتو ء۵٠ /15و 8٠١ /۱۳و ۱۱۳/۱۲ ؛ةغللا بيذهتو :«848/؟و ۳۷۹و

 نادلبلا مجعمو ؛(نبل) ةنكمألاو لابجلاو ء(ىنب) مجعتسا ام مجعمو ء(نبل)و (للص)
 ١1/7/٠١ ؛صّصخملاو «۲۷۷ /۴ ؛ةفللا سياقمو ؛ (للص) برعلا ناسل يف ةبسن اليو .(نبل)

 رگذملاو 280 / ؛يطسقرسلل لاعفألاو ۹1/١ ؛ صئاصخلاو «48/17و ۹٠۲و

 .«تامئسمي» :ىوريو . 7١/5 ؛ يرابنألا نبال ثّنؤملاو

 : 1717//؟ ؛نييلذهلا ناويدو « 501/١ ؛نييلذهلا راعشأ حرش يف يلذهلا ذئاع يبأ نب ةّيمأل تييلا_ (0)
 انتبئأو . ٤/ ٤٠١ ؛ةغللا سيياقم يف يلذهللو . ٠١ /۷ ؛ صّصخملاو «(ازغ) برعلا ناسلو

 . «تابرقم» لدب «تايزغم» رداصملا يف يذلاو «لصألا يف ام

 .(د) نم تيبلا حرش طقسو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ ()

 .«يأ» :(ب)يف )٤(

 . (د) نم تيبلا حرش طقسو . لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (5)

 .(ب) نم هحرشو تيبلا طقس (0)
1 

 ىلع نم اومزهنا هربخ اوعمس ان !وناک» :(ك) يف هحرشو



 هكرت ينعي «لاعفألا»و ٠ «مسهعم ناك ام اوکرتو اويره نيذلا ينعي «َلاَمْفلا»

 .مدلاو دمحلاب امهقصي . .مومذم ٌلعفو دومحم ّلعف اذه :مهلوقك ًاضيأ اذهو مهمازهناو (

1¥ 

14۸ 

 (9هناصتلا اهْنَع ةامرلا بولقؤ تدر اهنع تمر يسقو.

 :اضیأ هيف هلوق اذه ُنّيبيو هب اولتوُك ٍمهحالس تذخأو اوبره ا :يأ

 نانزم ةّيِنح لكنك كي اوربدأو هع نومري امب اوُمُرَ

 . اسوق ينعي
 7 يدش هان مم 3 سا ما عمم عليل ع 2# 5

 ا"لالاسرإ اهعاطقنا َناَكَف ل سرلا اهب َنوُعَطَقُي قرطلا اوُدَخَأ

 لع اوفقوف كلذ ًءارو امل سالا ٌمَّلطت ٌةداعلا تفلاخو .رايخألا تأطبأ ان :يأ

 .ةلودلا فيس ىلإ هيب اوداعف ,ربخلا

 Oy كرحب دتعراص هئ الإ براوقلا وُدُرْحَبلاَ مهو 18

 :“ةئيطحلا لاق ,جوملا وهو :براغ:«براوغلا» دحأو

 و لك 9م
 2 د و ےل 27

 درو فرور عم يصوبلا ب صسمُقي ٍبراوغ وذ اهتود نم ىتأ دنهو

000( 

(۲( 

)۳( 

0 

 )د(

(0 

(¥) 

 مل مهنأل ؛مهدمحي مل نإو «مهکرت يف دومحم مهلعف : لاقف :مهحالس اوكرتو «ثدحلا

 . «ارايتخا هولعفي

 .اهدعب ام طقسو ««مهبرهو» :(د) يف داز

 .ًامامت (د) يف امك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 . (د) نم اهدعب ام طقس

 . 416 ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا

 ال يأ» :(ك) يف هحرشو . ًامامت (د)و لصألاك حرشلا هب قحلأو :(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 . اهب ةلودلا فيس ىلإ اوداعف ءاهوفرعف رابخألا سانلا ذخأ ةداع كلذ نكي ملو ربخلا عطقنا

 :براوغلاو» :(د) يف تيبلا حرشو . (ب) نم اهحرش عم )۱۹-۲٤( تايبألا تطقس

 .«بارسلا لآلاو . براغ اهدحاو جاومألا

 ساسأو ؛ 817 ؛يرجشلا نبا تاراتخمو «(ةيشاحلا) 54 ؛ هناويد يف ةئيطحلل تيبلا

 .ةانثملا فاقلاب (قرورعم» لصألا يفو . 4465و ۷11/١ ؛ةغللا ةرهمجو ء(فرع) ةغالبلا

 .رحبلل يأ براوغلا يذل ةفص وهو ‹ جاومألا عفترم :«فرورعم»و .رداصملا يف ام انتبثأو



 عفري يذلا وه: اولاقف َنورخآ لّصف دقو «ٌبارّسلا :مهضعب دنع «لآلا»و

 .صاخشألا

 “يب تقلا كاضفك يذلا لاتقلا علو كولتاقي مت اوضَم ام ٠.

 .كلاتق نعو َكنع مهر دق مهل َكِلَتقو مهايإ كلاتق نم هوضرع ام : :يأ
 الامآلا ٌعسسطَق كسيفَكي ب رضا نم باقرلا عّطق يذلاو. تف

 ()انافغجإلا اذ َنيتباًتلامَّلَع ًاميدَق اوداجَأ يذلا تابثلاو 7

 تاشلا هّثداع ْنَم َمَّلَع .مهكالّه ىلإ | كلذ ىّداف ًاميدق مهتاب اوداجأ ال :ٌلوقي
 .كنم ًافوَح مازهنالاو لافجإلا اذه
 يروخألاو مامعألا نوبدتي ا هوفرم عراصَم 2 اولن ۳

 .مهيلع اوُكَبْف ,مهوركَد .مهقالسأ اهيف تلتف يتلا نكامألا ىلإ اورظن ان :يأ
 مريوم م

 (*)الإاصوأللا مهيلع يردتو م اهلا ٌرَعش مُهَنْيَب حيرلا لمحت . 0

 .ٌدعب ةدوجوم كانه مهلاصوأو مهروعشف ٠ هله نمي دهعلا عبي مل: :يأ
 “بشم وضم لكي هيرثو اهُْيَدَن ُميقُي نأ مسجلا ردت 60 ٠

 .ُسلوتقملا ءاضعأ عراصملا مهيرت :يأ

 ,؟؟19/ ةقرولا (ك) نع صّنلا انتبثأو ءاهحرش عم )۲١-۲۹( تابيبألا لصألا نم طقس )011(
 نع (۲۲)و (ك) نع )7١( تيبلا حرشو .(44) ةقرولا (ب)و ١٤۷و ۷٤۲ ةحفصلا (د)و
 (؟07/)و (د)و (ب) نع (17)و (د)و (ب) نع (۲۵)و (د) نع (؟4)و (د) نع (۲۳)و (د)
 . (د)و (ب) نع (۲۹)و (د)و (ب) نع

 . (د) نم تيبلا حرش طقسو .(ب) نم اهحرش عم (۲۰-۲۳) تايبألا تطقس ةف
 اوتبث ال : يأ» : : هلوقب (ك) يف هحرشو ؛ ةقباسلا ةيشاحلا يف انركذ امك (د) نع تيبلا حرش انتثأ )۴(

 . «تاباو ةأر ا لهأ نم ناك نإو «لفجأو «برهف ءّنآلا مهءارو نم ربتعا . . اوکله ًايدق
 .انفلسأ امك (د) نع هانتيثأو ء(ك) نم حرشلا طقس (0)
 .ًاضيأ (د) نع هانتبثأو ء(ك) نم حرشلا طقس (5)
 . امامت (د) يف امك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع ضعب دروأ )30



 “باخ ّحامّرلا اورصبُي نأ لبق ًاكارد بولقلا 2 نعطلا اورّصبَأ .1

 . مهب هعوفو لبق رمألا اوفر نيلوتقملا لاوحآ نم اودهاش امل :يأ

 “وب يما انّقلا ذَا ترسصبأ لْيَح كَئاعط تّنواح اذاو ۷

 .(14نيعلا يأر مهيلشم مهتوری# :ىّناعت هلوقک "بعزل ةدشل : يأ

 "0اهامش لامسشلا كو اووف انيمي نيميلا + بطعرلا طس. ۲۸

 و بدا مأ نلمح ًافويسا يردت سين ايديا عورلا ضفتي .۹

 دیا ةلزنمبء ءانقلا داق ف فويس اهيف تناك ناو ؛مهيديأ ' تراص : :لوقي

 أ اضيأ لوق نم بيرق اذهو ("!ةلولغم

 ٌباًضخ مهتم هك نم هاف مهتمه نمو

 ("!نامّجلاو هت اهتسح َتَكَرَت هجو كنم اهفاخأ [مهوجوو .*

EY 0 «دو :لاق هّنأكف .هيلع لاد هّنكلو .«ضُفْني» ريغ ريغ لعفب ٌةبوصنم «دوجولا 

 . امامت (د) يف امك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )010(
 . (د) يف هضعب دروو « نتملا يف هانتبثأ يذلا حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع دروأ )¥(
 .(د) نماهدعبام طقس (۳)

 . ۱۳ ؛نارمع لآ (4)

 .(ب) نم تيبلا طقس (5)

 نم طقس ام انلقن امهنعو ءآمامت (د) يف امك حرشلا هب قحلأو :(ب) يف تيبلا زجع دروأ )003
 لصألا

 . لصألا نم طقس انه ىلإ (۷)

 .(ب)و (د) نم اهدعب ام طقس (۸)
 . ٠۷٣ ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا 000

 :هلوقب (د) يف هحرشو . حرشلا نم ًاريبك ًامسق هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )٠١(
 لوقك اذهو ءاهوجو رّيْغُي :هريدقتو ؛هب ال ضفني هيلع لد لعفب ةبوصنم ًاهوجو»
 .«رئاظن هلو «[تيبلا] . . . كجوز تيل اي :رعاشلا

~~ - 



 :("ارَخآلا لوق وحن اذهو ءًاهوجو

 ا عمرو افيسسس اداقتم ادة

 ”ارخآلا لوقكو ؛ ًاحمر ًالماحو و :يأ

 امانيع ٌةَلاَّمَه تتش ىَسَّنَح ا
 “رخآلا لوقكو ."![ءام] اهثيقسو :يأ يم ۳ ٤

 . «كجوز» لدب «كلعب» :(ب) يفو . ١١١5 ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس ()

 يف ريبد ينب ضعبلو ء١٠ ١/ ؛ءارفلل نآرقلا يناعم يف هسرف فصي دسأ ينب ضعبل تيبلا (۲)

 ء(فلع)و (دلق)و (ججز) برعلا ناسل يف ةبسن اليو . ٠١١ / ؛ءارفلل نآرقلا يناعم

 ؛فاصنإلاو ١٠۳۷و ۲۵۹ /۲ ؛ىضترملا يلامأو ؛777/7و ۱۰۸/۲ ؛رئاظنلاو هابشألاو

 حرشو 7 ؛رردلاو ۳ ؛ صئاصخل او ء٠٠٤۲ /۲ ؛كلاسملا حضوأو 97

 ؛ يقوزرملل ةسامحلا ناويد حرشو ۳٤١/١ ؛حيرصتلا حرشو ١/ ٤۹٩« ؛ينومشألا

 ۳۲۲/۷ر 47/1 ؛ بیلا ينغم تايبأ حرشو ۰۲۱۲ ؛بهذلا روش حرشو ۳

 ؛بيييللا ينغمو ؛7004 ؛ليقع نبا حرشو «474/7و 08/١ ؛ ينغملا دهاوش حرشو

 سورعلا جاتو ۳ ؛ عماوهلا عمهو ؛: 1١١/9 ؛ةيوحنل لا دصاقلاو ۳ ۲

 نبا يلامأو 0778/5 ؛ساّحت نآرقلا بارعإو ء۳١۳٥ /۲ ؛رعشلا باتكو «(فلع)

 حرشو :١؟١ ؛ةحضوملا ةلاسرلاو 71١77« ؛نآرقلا لكشم ليوأتو ؛ 87و ۸۲ /۳ ؛يرجشلا

 رطش عم لوألا رطشلا بسن دقو . 0 ؛روفصع نبال لمجلا حرشو ۲ ؛ لصفملا

 تيبلا نوكي نأ تدهتجاو . هيف هجيرختو «1677 /۳ ؛هناوید قحلم يف ةمّرلا يذل هلبق رخآ

 .زجّرلا يف كلسي هّلعلو «هردص وأ ف يضورع بيع عم لماكلا نم
 . «رئاظن هلو» ةرابع ّذلإ (ب) نم اهدعب ام طقسو ء(ب) نم ةدايز (۳)
 نافيّطلا نب دلاخللو . ١54 ؛فلتخملاو فلتؤملاو ٠١ /1 ؛ ناويحلا يف نافيا نب دلاخ تيبلا (5)

 2117/1/4 ؛ةيوحنلا دصاقملاو ء(نافيلصلا نبا) هيفو ١/ ۰۸١ ؛رردلا يف ردب نب ناقربزلل وأ

 ء77/0و ؟7/:04 ؛ ىضترملا يلامأ يف ةبسن اليو . ٤١ ؛ردب نيب ناق ربزلا ناويد رظناو

 برعلا ناسلو ۱۸١ ؛نيتعانصلا باتكو « 57١/7 ؛صئاصخلاو « ٥٠١ /۲ ؛فاصنإلاو

 لكسشم ليوأتو ۳۲ ؛رئاظنلاو هابشألاو ,«414/1؟ ؛بلعث سلاجمو ؛(عدج)

 .۳۹ ٦/ ؛ناويحلا يف كلذ ىلع ققحملا قيلعت رظنا ءرعاشلا مأ يه نافيطلاو . ۲٠۳ ؛نآرقلا

 .رْفو هل باث هالوم نإ هينذأو : تيبلا زجع ىوريو



 يم جس رب ب ورم م و ةا م

 رفوهل ىسمأ الوم نإ هينيعو هفقنأ عدجي هللا ناک هارت

 يرسلا نب دمحم ركب يبأ نع يلع وبأ انثدحو .رئاظن هلو هينيع ًاقفيو :يأ

 دق :يأ .ٌةحئار ههجو 4 امو َءاج :يعمصألا لاق :لاق .بلعث يحي نب دمحأ نع

 .الامجلاو هَل اهتسح تَكَرَت : :هلوق وحن ادهض همد بهذ

 با قتتا دارُمللو الاوز ن ظلل ثدي يلجلا نايعلاو ١.

 ر و ر ه5 ت . 8 5 8

 اناَرُكلاو هدو نعطلا بلط ٍضْرَأي نابجلا الَخ ام اذإو ."”

 هر ناسنإلا ىرجأ اذإ :يأ سسي ٍءالَخلا رجم لگا :(هلوق وحن اذه

 ك ًءاهلاو 0 !كئذل م متغا هّقوف ناك ناو :هرورس صقن هم هّنِراَق اداف هب رم هدحو

 هيلع فطعي مل ولو . «الازتلاو» : هلوقل ,نمّطلا ىلع ال نابجلا ىلع ٌةدئاع «هدحود»

 .ًاضيأ ًاقورعم ىنعم ا ناكل

rrالاجُرلا نويعلا ترُغ امَناَط بئقيألإ كور ال اومَسَقَأ  

 “4 باف كيلر اَنَر فرمول. قالَ َكْتَنم ل ًاَقْنْيَم يأ. ا

 اهُبزوو :ٌةمئاد : يأ داور: :مهلوق هنمو ٠ رنا ٌةمادإ :وكرلاو» ءنَظَتلا مادأ :«انر»

 6 وق هنمو .هرعش ےب ىنعم ا اذه رّرك دقو :هريسفت ىضم دقو. e یاذو اذه نم «ةَلعَلعف»

 “ركنا ةع انراًصبأ يفق

 .(ب) نم اهحرش عم (۳۱-۳۳) تايبألا تطقس (۱)
 :AY لاثمألا ةرهمجو ؛84 /7 ؛لاثمألا عمجمو ٠٠۳« ؛لاقملا لصف يف لثملا (0)

 ۸۸/١. ؛ناويحلاو ١/*7١7« ؛نييبتلاو نايبلاو 14/۲ ؛ ىصقتسملاو

 . كلذ ادعام طقسو ««نعطلل ال نابجلل هدحو يف ءاهلاو» :هدعب ةرابعلاو .(د) نم تطقس (۳)

 انراصبأ يفف : هلوق هنمو ىنعملا اذه ررك دق» : حرشلا نم هب قحلأو ء(ب) يف همامتي تيبلا دروأ عد

 . طقف «عجر :ّلآو «رظنلا مادأ انرد : هلوقب (د) يف هحرشو .كلذ ادعام طقسو . «زاسكنا هنع

 ؟عجر» :لاق مث ,ديحولل ًاقيلعت دروأ دق نوكي نأ هنم ضرتفي اذهو ؛«عجر» لصألا يف هدعب )0(

 . تيبلا حرش هب متخي ديحولل قيلعت ًاقحال دريسو .اذه نم ءيش دري مل نكلو .ةداعلاك

 . ۳۹۱ ؛هناويد يف يبنتملل وهو « هيف سمّشلا نيع ٌعاعش نأك :هردص (5)

 نأ ىلإ جاتحي ناك «تيبلا «َكئلمأت نيع يأ : هلوق» :(ح) ديحولل ق يلعت لصألا يف هدعب (۷)

 س و س



 ٠4 بوت شوُيُجلا تعيب لَهَف ش  ْيَجلا كذخأ 2 ُنّيعّللا كش ام 6

 يّمسأو :ينعأ ىلع بّصَتلاو «كشيام» ىلع عقرلاب «َنيِمللاو نيِعلّلا» : لوقي ناک

 . يملا وه : :رامضإ ىلع نيعّللا 4ب عضرلا َنوكي نأ ٌروجيو «نيِعّللا

 3 باللا َديصَي نأ 5 ةاجرمو ض رألا 2 لئابحلا بصي نمل ام.

 هلو . كاذ نم مهدعُب ىلع كب رفّظلا نم مه سيل : :لوقي .ُلَكَم اذه

 عش ج كلذ دعب اهُثدجو مث ,عبّطلاب اهل : :لاق ةڈاجرم كل َّنيأ نم : هن تلقف

 َدّيج ('بذكلل أبّنجتم هتدهاش هّنأل ؛ًركذ امك رمألا ّنوكي نأ هب قلخأو :ىشعألا

 .ٌةءاجرو ٌةاجرمو ٌةواجرو ًءاجرو ًأوُجَر ًانالف ثوجر :لاقيو .'" بطلا

(1) 

00 

000 

0 

 علل

000 

(۷) 

 هيلإ ونري هّنأل ؛تيبلا نجهت ًالإو «ىنعم مهانع ناك ْنإو «ًاظفل مهركذيف ءادعألا (صخي)

 .«لالخإ اذه لثم فدحف «هواّبحأو هّلهأو هياحصأ

 . (د) نم هحرش طقسو «(ب) نم تيبلا طقس
 هلعج هّنأل «هريغ لاودلا لدب لعجي نأ يغبني ناك» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 وأ ةوشر وأ ةيزج ٌنوكي نأ يغبني ناكو «ةلودلا فيس ( لبني نمم آضيأو «لاون هل نع اذهب

 . هانعم حبق هظفل نسحل ٌلمتحُي ؛ ظل يف ًاولح ًءاج دق ىنعملا ريصقت ىلعو ‹كيلإ اب

 ىلإ راشاو .اهديؤي حرشلا نأل ؛ ةو ربانلخأو هناجر مود اويداو(كاو لصألا يف

 .امهريغو يدحاولاو ناويدلا نيتياوّرلا

 توجر» :هلوق نم ًءادتبا لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 مث «عبطلاب اهّلق : لاق ؟كل نيأ نم «ةاجرم نع هتلأس» :(ك) شماه ىلعو .«. . .ًانالف

 .«ىشعألا رعش يف اهّثدجو
 . .هل تلقو « ينج نبا لاق» :(د) يف

 لوعفم هّنأل ؛ هّبصنو .ًةاناو ٌةالقكاو ةاعسكا :رداصملا نم هلثمو» :(د) يف صّنلا ةمتت

 .«ًارمعو ديزل ام : كلوقك ءهعم

 :يرضح هلأ كاملع دعب باوجلا اذهب هنم تْعنق فيكد :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب :
 يذلا كنيقي ىلع لمعت الو هدّلقفأ ؟ روغلاب أشني ملو «دجنب دلوی مل ؛ بلا نم هلا ةخأي

 .«عجرا : :لاق مث ««نيّبح مرعي لعو /ةياكحلا هذه كحت مل نأ تيل « هنَق هتئقيت



 : "بلاط وبأ لاق
tT 020 . 3و سها عا  

 مسومو ودب لك اود شن نإو اهماظن اولاني مل رومأ ةاجر

 سا ص مس صا

 ,"7كئاجرل :يأ .َكَتاَجَر كاذ ثلعفو ؛هوجرأ ام يأ يجر نالق كام لاقیو

 ونجل لاق. ريحا َةَوْجَر هتلغفوإ

 ءار ينبو نأ ًاًاجر نسيح نّيح رْيَفلُتَْدَفَو دقراتو

 بصنو .' 8 ةانفُماو] ٌةاَقثملاو ""ةالعملاو ٌةاعَسمْلا :رداصملا نم «ةاجرم» لشمو

 ولو .ورمع عم :يأ] ؟أرمعو ديزل ام :"!لوقت امك. اهّمم ًالوعفم اهلج ِهَّنأل ٌةاجرم»
 .ًارَمّضُم ('![ْنَم] سیلو |ورسَعو ديزل ام :لوقت امك ءٌرهظأ ناكل نم ىلع ًافْطَع اهرج
 :يأ ؟ًاديزو َكَل ام :كلوق ىرجم يرجيف رج فرح ريغب هيلع رهاظلا فطع ٌحبقيف

 .هّلاق اذك هنأ الإ هيلع رورجملا فمع نسي ٌرهاظ مسا ْنَم َّنأل] ؛ ًاديز كتسبالمو

 0 ”[داسفلا نم هيف ام ىلع ٍرَمضماب اهماهبإل ْنَم هّبش هّلعلو . ًايوصنم :ٌةاجرمو

 "الازم ًاطّتخم رهثلاو بد احألاَو بردلا ىلع يتلا نود نإ .۷

 يبأ ناويدو ٠١ ؛حطابألا خيش ناويدو ء١٠١٠ ؛بلاطملا ةياغ يف بلاط يبأل تيبلا ١(

 .85 ؛ بلاط

 .٠ . .ةاجرم لثمو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (۲)

 .(ب) نم ةدايز (9

 فاضي نأ ئرحو «يورلاو رحبلا اذه ىلع ناتعطقم هناويد يف نونجمللو «هيلع رثعأ مل (5)

 . ٠١ ؛ىليل نونجم ناويد رظنا .امهادحإ ىلإ

 يقو .(ىلق) نم ةيناقوف ةاشم فاق اهدعبو ميملا حتفب :«ةالقاو» :(د) ينو ءلصألا يفاذك (5)

 .اهطبضي ملو ««ةالقم» :(ب)

 .(ب) نم ةدايز ()

 .«كلوقك» :(ب)يف (۷)

 .(ب) نم ةدايز (۸)

 .(ب) نم ةدايز )٩(

 .(ب) نم ةدايز )۱١(

 .ًامات لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )١(

 هع س



 تقو ے :«الايزمدو طالخلا احق" < :يأ «ًأطلخم»و ,ثدحلا ٌةعلق ينعي

 وأ لاق (بورحلاب ٌريصب وه: :يأ لالا
 531 en 7 0 م5

 دليم رمألا طخ مع نبا ينجي ينريشتسي ؟ىَرَت اذام :يل لاق نإ

 (0اناخرضصدلاَة نحو كاهانَبش  اهيَلَع كولملاوٌرهّدلا بصق .0م

 نأ ىلع ءنسحل 8 ا 2 اذه ّلثم ٌةمغارم ثئشنأ .«ةينب» ك ليق ًائيش ت هلع ام
 ١ , لاق ادرزم ت

 م ك و ور م و و ر

 :“هلوق 4 ىنعملاو ظفألا اذب ًاضيأ ّذال َدّقو]

 ل قي الةلازقلا نن
 ." لاحلا ىلع ًالاخ بصنو ءالاخ ٍرّهَدلا ةّنْجَو 2 :هلوق 2 هتراعتسا ْنسحأ امو

 . «ينعي» لدب «بدحألا» : (د) يف 0(

 .(د) نم تطقس (۲)

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۳)

 « 1١٠ /۳ ؛يقوزرملل ةسامحلا حرشو 23١7/١ ؛ءارعشلاو رعشلاو « هناويد يف رجح نب سوأل تلا ()

 ء۹٠١۲ /۲ ؛ةغللا سياقم مجعمو ١/ ٠٠٠١ ؛ينغما دهاوش حرشو : 751١ /7 ؛ةيوحنلا دصاقللاو

 يفهاورو ١/ 51١١« ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن اليو . (طلخ) سورعلا جاتو 278 ؛بيرغلا ماظنو

 . اليزمرمألا طلخم يّمع نبا يندجي :بيرغلا ماظن

 . رهدلا بضغ :ةخسن يف» :(ك) شماه ىلع (0)

 : هلوقب (د) يف هحرشو . هيلع دازو «لصألا حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (1)

 ؛لصألا يف فولاس وه اسك دولارات (ح) بک من «لاح ًالاخو « هيف نسحأ : الاخ

 ىنعملا حصلا : هلوق ىلإ ابي رقت همامتب لصألا ةخسن يف دراولا ديحولا قيلعت دروأو

 . ح/۲٦۷ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس (۷)

 . ۲۹۲ ؛هناوید يف يبنتملل وهو ءاهنول يف كنول رون تأر :هردص (4)

 )9( زيادةمن)ب(.  ٠

 يف لاق ناك نإ هّنكلو لاق امك  نسح يرمعل ىنعملا :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )٠١(
 1 :تيبلا ردص

5 
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 (0هناجوألاو نامزلا روج بح کالا درطم لكي امهامحو ."4

 الالد ناسمّزلا ىلع ىسَسَتَتَو | ًالايتخا سورعلا يشم يشم يف ٠
7 o 7 5 2 0 2 .َ د و r 

 ١. 2)ا الاوماللاو سوفنلا نسرتفي سيئب دوسألا نم سيمخ

 ٍباذعبإ» :شمعألا ًارقو !«سيئب ٍباذعب# :یلاعت لاق. ديدش : :«سيكب»

 امم نيعلا ٌةروسكم العيش ىنب هّنأل ؛رداّتلا ٌداشلا نم وهو .سعیب ب نزو 2 © !#سئئيَب

2000 

0) 

(۳) 

(€) 

(0) 

 اهيلع لولللاو رهدلا بص

 / : لاق مث

 الاخ رهُدلا ةجو يفامانبق

 يف ىب ناك نإو :(ديعبف) هئيزي ام ههجو يف ىنب یّتح رهّدلا بصغ هلال الوخدم ىنعملا ناك

 تعمل احصل ءَّرهدلا مغ :تيبلا ردص يف لاق ولو « ثّدَحلل وجه وهف هنيشي ام رهدلا هجو

 . 5 2 0 و سعال
 . تيب يف نيترم رهدلا ريركت مّدع دنع مظنلا نسَحو

 : لصألا نم /؟١ / ةحفصلا شماه ىلع تيبلا اذه لوح ًاقيلعت رياغم طخب رخآ خسان بتكو

 داعم نإف هسراف ىلع رهدلا بضغ راشي الو رهدلا نَمؤت هذه ثدحلاو ميقتسم ىنعملا»

 نم فرع ام ىلع ملسملا نم رهدلا دي نم هدابأو سايقلا ةفلاخمب رهدلا فصو ءارعشلا

 . «هبتناق كلذ نع يهنلا درو ثيح مهتداع

 . «ديدجب دقنلا اذه يف لوقت 7 الف ديحت مك ديحو ای» :رخآ طخبو

 .(ب) نم (4 و ۳۹) ناتيبلا طقس
 .ًامامت (د) يف امك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ

 ) . .يمسو» : هلوق ىلإ (د)و (ب) نم اهدعب ام طقس

 ؛فارعألا ٠١١ .

 أرق هذه شمعألا ةءارقو .ًةءارق نيرشعو ىدحإ تغلب « ةريثك تاءارق هذه ةميركلا ةملكلل

 نبال نآرقلا بارعإو 777 ؛ءالضفلا فاحتا :رظنا .نورخآو سابع نباو مصاع اهب

 41١7/4 ؛طيحلا رحبلاو ٠١١/١ ؛نمحرلا هب رم ام ءالمإو ١/ 1٤۷« ؛ساّحّتلا

 1١23و ۲۰۰/۱۳ ؛يربطلاريسفتو 2١1١15 ؛ينادلاريسيتلاو ؛ 17/5 ؛يسوطلل نايبتلاو «417و

 ءدهاجم نبال ةعبسلاو ء١١٠١ ؛هيولاخ نيبال ةجحلاو 708/1 ؛ يبطرقلا ريسفتو

 رشنلاو «547/1؟ ؛يربطلل نابيبلا عمجمو ۰۲/۱ ؛بستحلاو ٠١١ /۲ ؛ فاشكلاو



 ے سيل هّنأ ىرت الأ ,حيصف فرح ٌةزمهلاو ةزمه يه امو ءايالو واو هنم سيئ

 هلو < ,قّفيَحو فّريَص وحن لعفلا نيع حتفب كلذ اًمنإ ؟قفيخو فريص لثم برعلا مالك

 دق اهنأل ؛واولاو ءايلا :نيللاو لما رحبة ةزمهلا هّبش نوكي نأ وهو سايقلا نم ُهيَجَو

 ا آلا لاق نيو نیه :لاقي امك سیب :ٌلاقيف ةريثك عضاوم ذب لتعت ١
 2 ي8

 2 )هذخأي : :يأ :هدجي ام سمْخي هّنأل ؛ ًاسيمخ "يخلي يمسو

 والخ ًءامدلاتَنَفَأ دقق ل حلا نم مارَحلا فرت ىبظو .۲

 .("؟ءارحلا نم /لالحلا "افرعت د اهّتاکف «برضلا ٌةَدوعم هفویس :يأ .هّيرض لثم اذه

 9 )هلا يتغاو ةر ةرهج نسسرافتي عابس سيئنألا سفقنأ امثإ ¥

 لاوس هیلی مسن اسباصتاو ابالغ ءيّش سامتلا قاطأ نم ٤.

ET (A)فيحفلا لاق :هركذ ىضم دقو .' ةيلاغملا :«بالغلا»  

 . ۲۷۲ /۲ ؛يرزجلا نبال

 .امهيلع رثعأ مل )١(

 .نسح هجو اهلو ««شيجلا» :(ب) يف )00

 ذخأي وه امّنإ «هذخأ ىنعمب ُهَّسمَخ للا يف فرع ال» :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب (۳)
 . «آسيمخ يمس فالآ ةسمخ شيجلا علب اذإ :ليقو ءهَّسْمْح

 . ًامامت (د)و لصألا يف امك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 2(

 . «ةيردلاب» :(د) يف اهدعب )0(

 راّتُكلا اهب تقي اهبحاص نأ د يري اسل :(ح) ديحولل قلعت (د)و لصألا يف هدعب 5
 .(د) نم قاّسفلا» ةملك تطقس نكلو . (هللا مرح ي ىتلا ّسمّتلا لتي الو «قاّسملاو

 . لصألا ةرابع لدب «ىلاعت هللا مرح ام الد اهدعب ةرابعلاو

 .(ب) نم حرشلا عم (47-50) تايبألا تطقس (۷)

 فرح تدرفأ (د) ةخسن نأ كلذ همَاللا فورح تّ :لاقو . (د) نم اهدعبام طقس (۸)

 مقر ةديصقلاب اهضعب قّلعتي ةمّدقم دروأو .انرشأ امك اصاخ اريح فلأب عوبتملا (مآللا)

 . يناثلا دلجلا نم (111)

 .هيلع رثعأ مل (5)

Nل  



 ابالغ الدَبَسِمَتلاواِهَعَدِو ابالطالفموُكَبلان َعَّزَمَت
 رک سه سا ر 9 سه امض عم 2 3 3

 الابئرلارفنضغلانوكي نأ ىنمتيةجاحل داغ لك .؛ه

 نب ٌدمحأ دشنأو :لاق (دسألا ءامسأ نم ("!اعيمج «لابئرلا»و «رفنضُتلا»

 المحب ۲

 لامجأ نم امو الامجأ دشن ٌلابْئرلاك ادغ سالا ادغ اإ

 .هلامجأ نادشنب يروي اهب فاطأف .ٌةأرما ىّوهي ناك :يأ

 .«نامسا» :(د) يف )١(

 .(د) نماهدعبام طقس (۲)

 سورعلا جاتو ء(للض) برعلا ناسلو 27374 /۲ ؛هناويد يف جاّجعلل نيتيبلا نم يناثلا (۳)

 يهو ؛ناويدلا يف هتزوجرأ ىلع كردتسي نأ ىرحف «لّوألا ىلع رثعأ ملو .(للض)

 .رداصملا نم تكمج دق اهلمجمب



)*01945( 

 :'ةارعلل هلص هيلإ ٌدفنأ دقو «هحدمي ًاضيأ لاقو
 هر ر ررر ھے 2 0 2 2 0 02 7

 “نوتا كبلَقو ىوهأانأ لوُسَرايوَج انلكانلاَم.١

 تملا :«لوبتملا»و . r) رک ذ مدقت د دقو ؛ ؛نزحلا نم فوجلا عجو: :«ىوجلا»

 :"0ناسح لاق ءمغلا و وهو ؛لبتب بيصأ أ هناك "| يذلا]

(4) 

(1) 

(۲) 

(۳) 

(£) 

(0) 

(» 

07 

(A) 

e 

 00 ماس درايب ٌعيجضلا يفت ٌةدْيْخ مالا ب كادؤ ف ت

 2158/7 ؛نايبتلاو ٦۱۳ ؛يدحاولاو 0۷۹ /۳ ؛دمحأزجعمو « ٤۲۷ ؛هناويد يف ةديصقلا

 . ۲٣۷ /۳ ؛يقوقربلاو 2774/1 ؛ يجزايلاو

 ٌةَّيده هعمو «ةفوكلا ىلإ بلح نم هّنبا ةلوّدلا فيس هيلإ ذفنأو» :(د) يف ةمدقملا تدرو

 ماّشلا نم هيلإ ذفنأ دقو ءهحدمي ءًاضيأ لاقو» :(ك) يف تدروو .«بيطلاوبأ لاقف «ةنسح

 ثالث ةنس لاوش يف رصم نم هفرصنم دعب لاقف «ًالامو ًةيده ىرخأ دعب هرم قارعلا ىلإ

 1 .(ب) نم ةمّدقملا تطقسو . «ةئامثالثو نيسمخو

 يذلا» :(ك) شماه ىلعو . لصألاک حرشلا بلغأ هب قحلأو «(ب) يف همامتب ت تيبلا دروأ

 «نزحلا نم فوجلا عجو :ىوجلا» :ًازجوم (د) يف حرشلا دروو . «هلَلذ يأ بحل ا هلبت دق

 .«هتبيبح يف هايإ هتكراشمب هلوسر مهنا هنأ ىنعملاو «متهملا :لوبتملاو

 . (ب) نم ةرابعلا تطقس

 .(ب) نم تطقس

 .(ب) نم ةدايز

 .(ب) نم ؛مغلا وهو» طقس

 م١ ؛ينادلا ىنجلاو ۲۱و٤4 ؛يناغألاو 14/١« ؛هناويد يف تباث نب ناسحل تیا

 ,2/ ؛ ينغملا دهاوش حرشو 77/77/1١ ؛بيبللا ينغم تايبأ حرشو ۳ ؛رردلاو

 . ١١ /۲ ؛عماوهلا عمهو ؛۹٠۱ ١/ ؛بيبللا ينغمو ١/ ٠٤٤۷ ؛ينومشألا حرش يف ةبسن البو

 . «يفشت» لدب «يقست» رداصملا يفو . ينج نبا ةياورك ناويدلا ةياورو

 6 . .تيبلا ىنعمو» : هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس



 ١ مام و محا

 ا"اريهز نب بعُگ لاقو
 و ريع م رم 2 ا روم 25 ا ف ريتاج

 ٌُلوُبْحم تشع ام امدنع ميم لوبتم مويلا يبلقف داعس تناب

 .هتبيبح 4 ُهاّيِ هتكراشمب هلوسر مهتا هنا :تيبلا ىنعمور/

 روي د اميف ناخَو يَنمَراَ اهيلإ تعب نم داع املك .؟

 لوقعلا نهَبولق تئاخواه انيَع تاناّمألا انّنيب تدَّسْفَأ.*

 .نهبولق لوقعلا تناخ : يآ ة تلق کولا تناخ
 و دش رور هر رل 0 2 ر رز مرنم 000

 رمرم ' لوحتلا ثيح قوشلاو اهيلإ ق وشلا مّنأ نم تيكتشا ام يكّتشت ٤.

 3 ا ا 58 1 ھا 3 3
 لدي يلوحنف «قاتشم انآ :يأ هب حرصي ملو !”اهبيذكت نع ىّنك ام ّنسحأ ام

 هربخو یءادتبالاب عوفرم : :«لوحنلا»و ,ًةقاتشم تسيلف ,ةلحان ريغ يهو «كاذ ىلع

 ٌقوشلاو :لاق هّنأكف .لَمجلا ىلإ 3 فاضت ال «ثيحد نأ كلذو ءهب ملعلل فوذحم

 1 !هتآرماب أزهي ؛ ؛برعلا ضعب لوقك اذهو ؛ْنئاک وه : ياد ءدوجوم لوحتلا ٌثيح
 . وور و 38

 ٌَرَمَقلاَو سمشلا ثيحب اهنم نسحلاف اتالم الإ ةع تس

 ساسأو «(ميت)و (لبك)و (لبت) برعلا ناسلو 27 ؛ةناويد يف ريهز نب بعكل تيبلا )١(

 دقو . ؛ نيعلا باك يف ةبسن البو . (لبك)و (لبت) سورعلا جاتو :(لبت) ةغالبلا

 .لوُبْكم دقي مك اهرلإ متم : ةروهشملا هتياورو « لصألا يف يتج نبا هاور امك تيبلا انتبثأ

 . مّلسو هيلع هللا ىَّلص لوسرلا حدم يف ةروهشملا ريهز نب بعك ةديصق علطم وهو

 .(ب) نم حرشلا عم (۴و ۲) ناتيبلا طقس (۲)

 . (د) نم ةرابعلا تطقس (۳)

 يف ًازجوم حرشلا دروأو . حرشلا نم ٠ اريبك ًامسق هب قحلأو «(ب) يف تيبلازجع ضعب دروأ )€(

 ؛ ةلحان ريغ يهو ؛يقايتشا ىلع لدي يلوحُن يأ . اهبيذكت نع ةيانكلا يف نسحأ» :(د)

 :لمجلا ىلإ ًالِإ فاضت ال ثيح ّنأل هب ملعلل فوذحم لوحنلاٌربخو «ٌةقاتشم تسيلف

 ول يأ .اهبيذكت نع ىنك ام نسحأ ام» :(ك) شماه ىلعو . «نئاك وأ دوجوم هريدقتو

 .«يلوحنك تلحنل ةقاتشم تنك

 . .لوحُتلاو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (0)

 .«نئاك وأ» : (ب) يف ةرابعلا 00

 . هيلع رثعأ مل (۷)



 ثوحو ُثوحو ثيح : :لاقيو كلذ وحنو ٤ !نانئاك ٌرمقلاو سمشلا ٌثيحب : يأ

 : ىلع وبأ يندشنأ .ءاّقلا رسكب ثيحو

 و 4 2 54 25 و و

 روظنأف يشأ اوكلس ام ثوح نم  يرصب ىوهلا يِرْسُي ام ُتْوَح يف

Oana bts 7لاتقلا لاقو «رظناف» ديري  ': 

 اوحبصأو اوما ثّيح ًامارك ىبَسب مهراد ٌةراَرَف نم ًاّيح هللا ىّقس

 "ليدل فيه لَنَط | بصب وصلا ٌرماخ اذإو *
 .هّلبق يذلا 0تيبلل ٌديكوت اذه

 و رو مام و م مارب مساع م م ع ۰ مارب ل

 لوحت لاح هوجولا نسحفوم ادام كيهجو نسح نم انيدوز ٦.

 م هاا مة 7 7 2 ٠ مم 2

 ليلق اهيف ماقلا نإَف اي  ندلا هدمه زف كلصُت انيلصو .

 0لومُحلاقوشتامكاهيفن |( اّطّأقلا هقاش اهتيعب اهآر نم .۸/

 .رَمَسس ىلع اينُدلا ےب سالا :يأ .نطاق مهدحاو .نوميقملا :«ناطقلا»
 3 م عملا

 3 !بوُيأ نب دیبع روق هلثمو

 .(ب) نماهدعبام طقس (۱)

 . ۳٠ص يناثلا دلجما يف هداشنإ داعأو 1٤٠ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس ()

 . (ىَّبَس)و (نيق تانب) نادلبلا مجعمو ٠۳۹ ؛هناويد يف يبالكلا لاتقلل تيبلا (۳)

 .(ب) نم اهحرش عم (۵-۷) تايبألا تطقس )4(

 .«هلبق اله :(د) يق )٥(

 دحاولا ناّطّقلا» :(ك) شماه ىلعو .حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ (1)

 نأ ىلع اهنيعب ايندلا ىلإ رظن نم نإ هانعمو .نولحارلا :لومخلاو «ميقملا وهو «نطاق
 0 .٠ 5 00 يەم 0 e ۳ ا 0 3

 اهنم لحارلا ىلإ هقوشك اهيف ميقملا ىلإ هقوش نوكي نأ يغبنيف هلجأ ريسمل لحار اهيف ميقملا
 . ؛ىنعملا يف ًادحاو امهلاح ناك ذإ

 .«لامحألا :لومحلاو» :هلوق الإ (د) نم اهدعب ام طقس (۷)

 ؛...لاقامك» :(ب) يف (۸)

 ؛بلطلا ىهتنمو -١-(« نويومأ) ۲۱۸ ؛هناويد يف يربنعلا بويأ نب ديبعل تيبلا (4)

 . ؛ةرخاوأ» لدب «هبقاوع» ىوريو . ۳

 س غو اس



 39 ر ا را 2ع 20 0 0 ت جلا اي 0

 ةئئاوأو ىنلبلا ٌرادمرخاَوأ ةَّقرُق تقوم رهدلاو ْمِهُتقراَفو

 ٍدبع نع يحي نب دمحأ نع نسحلا نب دمحم اتربخأ 0 !لامحألا : :«لومحلا»و

 ٌريمأ لخد :لاق ؛نامثع نب ورمع ينثّدح :لاق. ريز يقدح : :لاق ,بيبش نب هللا

 :رادج  ىأرش ,نينمؤملا

 ؟ٌلومَح َنينعاّشلل ت يرق دقو ةكيزح نيب يكبأ ال يلامو

 كاذ ذإ وهو و :عيبرلا هل لاقف ؟هيإ هيإ ميش يأ :لاقف .هيإ ,هيإ :بوتكم هّتحتو

 ٌربخي ْنأ بحأ تيبلا ّبتك ان ِهَّنِإ !نينمؤملا ريمأ اي: :بجاحلا بيصخلا يبأ يدي تحت

 .عييرلا هب عفترا ام لوا اذه َناكف ,هقرظأ ناك ام هللا هلتاق : لاقف .يكبي هنا

 76 دعي "1ت
 روبذلا ةانَقلا نم ُدْيِمَحَُف صضايب دعب تمدأ ينير نإ . 3

 و هع يب مد ماش مع ام ماما ريم م ماش ت را 27ج
 بهكي بهكو ٠ «بهشي بهشو .بهشي بهشو «مدآ تمدأو مدا «تمدأ» : لاقي

 .(ب) نماهدعبام طقس )١(
 .هيلع رثعأ مل (۲)

 مضب (د)و (ك) يف اهطبضو . باوص ناهجولاو ءاهرسكو لادلا مضب لصألا يف اهطبض اذك 2

 . طقف لادلا

 قحلأ مث ءًارصتخم (د) يف حرشلا دروأو .(ب) نم اهحرش عم )9-١١( تايبألا تطقس (©)

 رسكلاو «مدآتمدأو مَدآ تمد :لاقي» :لاقو «لصألا نم بيرق وهو ؛ديحولا قيلعت هب

 يف ابيع تناك نإو «بيعب اذ ذ سيلف «يهجو تحول رافسألا تناك نإ يأ . سيقأو رثكأ

 لذوي هلال اهيف ٌدومحم هنإف ؛ةانقلا ريغ يف ًامومذم ناك نإو َلوبُذلا نأامك «يريغ

 أل «[اذك] نيّقْنم اسيل» : لاق مث «(ح)» :هأدبف ديحولا مالك نم هلقن امامأو .«اهتوُقب

 ُنَللا هنأ ىلع ىنعملا حصي الو ءّدشأ تناك اهلصأ ىلع تسيي اذإ ٌةانقلاو «سييلا لوبڈلا

 هانعم :موق لاقو .حصي ىّتح ةمدألاو ٌةرمّسلا ةانقلا نم ٌديمحف :نوكي نأ ديري امنإ

 لدي ام ىتأف ءةمدألا :َلوقي نأ هْنكمي مل هنأكف رمت ىتح فجت ال ةانقلا ّنأل ؛ليحتسم

 يف هوركملا يأ . ,ةربسلا يهو ءةمذألا نم تلعف ُاتسوأ» :(ك) ينو . «لوبذلا وهو « هيلع

 يف دومحم لوبذلا نأ امك « ةكرحلاو بّلقتلا لهأ نم يّنأل ؟يف د ومحم بوحشلا نم يريغ
 . «اهريغ يف مومذم ةانقلا



 ل ا

 ذك ءمّضلا نم سيفو رثكأ رسكلا وإ بھ بهقي بهو بقي بهّقو ءبهكي بھگو
 ناو يف بيعب َكاذ سيلف ,يهجو تحول ٌرافسألا ب تناك ّنإو ين :هانعمو .هيوبيس َلاَق
 ,ةانقلا ريغ ب ًامومذم ناك نإف وبدلا نا امك دي فو وه لب .يريغ ب أبيع ناك
 E بأ لاق امك, اتوب ني أل اهيف دومحم هنإف

 ع2
 ءءء

 لابي مل هّنإف !ىنعملا ددسم وه لب هيف ضرتعم الف «ضايب. لعبد : هّلوق امأو قب ل ص حادا
 وه ِهَّنِإف .هنم قفشيو ,كلذل شحوتسي ساّنلا ّنم هريغ ناك ناو ,ةيوحشو هنول ٌريغت
 لجأل امّناو .هنول ريفتب لْثَحلا ةقب هفت حم اً مدا لي مل ناك ولو هيمن نم هدّمحي
 ّْنَم لوق اًمأف ٠ هب ٌرخش وأ اذهب حجب ام هل َحاترا لب هب ابی ملف لاحتسا هضايب نأ
 نم كلذ وحن وأ ٌداوّسلا ةانقلا نم ٌديمحف : :لاق ًاله ةعاتصلا لهآ ْنِم سيلو :لهجي
 رعشلا ةعانص ّنأل ؛ ؛هيلإ تقلي ْنَم نزو ب سيلف .هُرخآو تيبلا وأ قباطتيل ناولألا
 امّمتجا ٌثيح نم امهعّمِجو نيئيشلا نيب قفو اذإ ٌرعاّشلا نألو .همكيو هسرخب نذؤت

 "ضايب : :ةّبهٌقلاو داوس هعدصي ضايب : ةكرحم بهشلاف : ةيراقتم ةثالثلا لاعفألا يناعم )0(
 . (بهك)و (بهق)و (بهش) طيحلا سوماقلا رظنا . . ىنعمب ةبهقلاو ةبهكلاو «ٌةَردُك هتلع

 .(د) نم ةدايز (۲)
 ۳٠۷. /۳ ؛ هناويد يف مامت يبأل تيبلا )۳(

 وه لولا .ءيش ف كلذ نم اق يأتي س : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )6(
 تج :يأ ُهافَّشلا تلبذ اذإ ىَّتح :مهلوقك ٠ ءلقبلا لويذ لثم َنيَلا وه /سيل :سنبيلا
 بهذاماًاف لولا وه انف دشأ ناك اهلصأ ىلع تسي اذإ ةاتقلإ أ كلذو ؛تسبيو
 : لاق هلآ كلذو ٠ حمي مل اذه هريسفت ىلع يتلا تيب انرتعا نإو ءاظخف ل لأ ف بل
 لوب للا ة ةاّقلا نسم دمحم ضاسيب دب تسمدآ يسشيرت نإ

 ىّنح ةمذألاو ةرمسلا ةانقلا نم ديمحف ؛ :نوكي نأ ديري امّ ؟انه يف ینعم ياف «نیللا : :يأ
 ّنأل ؛اولطبأ دقو «ليحتسم هانعم : :اولاقو «هيلع اونعطو موق هباع دقو « ىنعما حصي
 نم ديمحف : :لوقي نأ رعشلا يف هنكمب ملال , هّنأكف مست ىَّبح فج : :يأءل ابذت ال ةائقلا
 ٌيسفَتلا وه اذهف « «ًرمست ىح ليت ال اهّنأل وبدلا وهو هيلع لدي اج ىتأ «ةمذألا ةانقلا

 .«عجرال : : لاق مث , «حيحصلا :



 ال نائيشلا َناك ولو . "هنم ٌلَهَج رخآلا هجولا نم امهنيب ٌعَّمَج اذه :َلاَق ْنم لوقف
 ٍنائيش كلقلا تحت جوي نأ نكمأ امل هوجولا عيمج ْنِم اعراضتي ىتح ناهباشتي
 ال نيرهوج نأ مولعمو ٠ ءامهتلمجب انيابتي نأ دبالف نيرهوج اناك اذإ امهنأل ؛ناهباشتم
 لكل دب الف ,رارقتسالاو لولحلا ّنم اجرخ نو ءامهيتاذ نأو ءدحاو لحم امهيوحي
 زوجي دقف ,نييضرع اناك ّنإو هبحاص ةاذاحم نع ٍةصوصخم ةاذاحم نم امهنم دحاو

 نم امهفالتخا زاج امل موجولا عيمج نم اهيتشا ولو هبحاص دوجو عم امهدحأ مدع
 ام وه امهعامتجا ةجوو .ًاحوضو ٠ طقاّسلا اذه ٌلهج انّركذ امب دارأ دقف .(' ًادجولا اذه
 لَدجأو اهب رسما ياف ءيريغ نم ةهوركم تناك ّنإو ءضايبلا دعب َةَمْدَألا نأ 2 هانمدق
 هتاف ةانقلا ريغ ب ًامومذم ناك نو لوبذلا نأ امك يلاعملا بلط نع اهتبستكا يال ؛ اهل
 ."هّبشلا حضوأو ؛دخأملا برقو ءلثملا داجأف .اهيف دومحم

 ُبَّسلاب ماقال اذه لثم يف ةجحلا نإ هللا | كاقاع» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 000

 هلاق يذلاو «منّشلا كلذب /ةمث ةمئاق ةّجحلا نكت مل ةايحلا لوط ُهمتش ولو ءًدبأ متشلاو
 ىنعملا قباطت نوكي نأ يغبني ناك يرمعل اذكف ٠؛ ءرعّشلا ةعانص قيرط نم وه امّنإ ضرتعلا

 ٌليحتسم الو زئاج ريغ الو ًادودرم ةعانصلا نوناق قفاوي مل ام لك سيل نکلو « هتهج نم
 هب حص ام ىنعملا نع ريبعتلا نم الخ امف ةعتّصلا بصي مل ناك نإو يبتئلاف ؛ « ىتعملا
 .«عجرا : :لاق مث ««ةعانصلا بجومب بلاط مّن هذه ريغ لاح يف وهامّنإ ضرتعماو

 رهوجلا يف مالكلا نسحت كأ سلا ملت نأ بحت لجر تأ : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )0

 ىّنح ًازجتي ال يذلا ءزجلاو ةرقطلا يف مالكلا انه كلضف ىلإ فيضت نأ بجي ناكف «ضرعلاو
 ءيّشلا هيبشت يف هذه َكمَجح امّنإ لجرلا اذه اي ًائيش تلمع امفّألإو ءراظن كّنَأ سانلا دنع نك
 ال هّنأل باصأ دق شملان يرمعلف ؛تاهج نم هفلاخيو ةدحاو ةهج نم ههبشي ن نوكت ءيشلاب
 « غئاص لثم يببتتملا : :لوقي امّنِإ .هب لجرلا كبلاطي ام وه اذه سيلو « هتاهج عيمج نم هل هش هنكمب
 مأايواستمو اهباشتم كلذ نم نينثا لك لمعي نأ ديرب سيلأ نيتكيرت وأ نيراوس لجر لمعتسا اذإف

 نم هيف نحن ام بجعأب تعمس / ام هللاو ؟ ضارعألاو رهاوجلا ةهج نم ةجحلا ذهب مهيلع جتحي
 هغوي نم نينثا ةاخاؤم دسفأ غئاص ىلع بجو ال ًاحيحص اذه ناك ول ؟كاذ نم اذه نيأ ؛كرمأ

 .٤عجر» : : لاق مث ««كيفاعي نأ هللا لأن هب ت ججتحا امب جتحي ناكو «ٌمْرُع
 يلام انسه ام بدألا ةمرحوف « ‹ لقف تكش فيك : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۳(

 ضّرعلاب كباوج اذهلف « هيف ليق ام تفرع الو يبنتملا تيب

 س £ کل س



 ©"1ليدْبَتلا ۲ ٌةاتَف ةالَلا ىسلع ينّتبحص ٠.

 :رهدلل لاقي امك اهيف رُت وي ال َنامّزلا نأل ؛ ؛ٌةاتف اهلج و .ءسمشلا ينعي
 - را

 ف !كلذ نم ٌليحتسي ال يوق يرط وه :يأ ٠ «عذجلا»
 0 2 ملكا : / 2 فب 1 ىلوا 0 لا < ز۱ كتر 1 5

 درّقأف « 1 كبف سمشلا نأكف :لوقي ٠ رك ّمَدَقَت دقو م فشلا ٌةرمس : :«ىمُللا»

 )چب يحي نب دمحأ دشنأ . ةَلَجَح ءلاجحلا» اوو .كيتفش ےب ةرمسلا

 .هماتتکا ا كلذف .هّناکم یقخیل ةملّظلاو حيرلا ةديدشا ةليل ے اهّقرط هنآ ينعي

 .ةلجح ٌعَمَج لجح نوكي نأ حلصيو دخ اهتدحاو نوكت نا حلصي لاجحلاو

 رو طعلا امكاهُبَأ تدازو ت ١ اْمَقُسَأَو ينّتَحول تنأ املثم ۲

 ."قنعلا ٌةليوُطلا مسجلا ٌةَماَتلا :«لوبطعلا»/

 .«سمّشلا» :(ك) يف هةاتف» تحت بتك )١(

 .(د) نم واولا تطقس (۲)
 . (د) نم «كلذ نم» تطقس (۳)

 ىلعو .«بحَّتسُي وهف ءاهترمح ةدشل ةفَشلا ةرمس ىمّللا» :نميألا (ك) شماه ىلع )٤(

 . هامهلّبقف نيتفشلا ةلبق رهظي مل هنأك» :رسيألا:اهشماه

 .(د) نم ةرابعلا تطقس (6)
 .اهدعب ام طقسو ««ةلجح عمج لاجحلاو» :(د) يف ةرابعلا (7)

 1 .هيلع رثعأ مل (۷)
 اهمامأ بتكو .«قّنعلا ةليوطلا مسجلا ةماتلا لوبطعلا» :لاق هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس (۸)

 .«قنعلا ةليوطلا» :(ك) يف

 نم هقحل يذلا لوحللا نأب ضّرعي )١1(: تيبلا ىلع قيلعت لفسألا شماهلا ىلعو
 نم ًادوسحم هارذ يف هتماقإ دنع هنم ديرأ هل هتبحم ىلع ةلوّدلا فيس نم هقحل دق رافسألا

 . هئادعأ مالك هيف ًاعومسم هراكملا

 .(د) نم اهدعب ام طقس (9)
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 لوبطع ءاشحألا ونا ٌةَّطوُطِحَم اهرز ات “ییا فيه

 دبع نع« نَّسحلا نب دمحم ركب يبأ نع يلع نب دمحم ركب وبأ انربخأو
 نيشم اذإ «لَوُط نهفلاوس ےب :لاقف .ًءاسن يبارعأ َفّصَو :لاق مع نع ٠ ع نمحرلا

 “لوی مَا اتقيرط ليوطأ دج اناس دقو ورد“ نحت .1۳

3 

 دوي 6 تيبلا اذهو ؟روصقلا ىلإ ٌقوشلا هّلوُطَي مآ ةقيقحلا ب وه ٌليوطأ : :يأ

 :"هروق 2 دارا ُهّنأ فلل هرکذ ام كدنع

 :اهيف اهعلطم ةديصق نم . ٠۳ /۲ ؛بلطلا ىهتنمو ۷ ؛ هناويد يف دوعلا نارجل تيا )0غ(

00 

(۳) 

 ليرعت َنيدافلاةريجلا ىلعالو ٠ لوقعم بلقللامف طيلخلا ناب
 امك ء٠۸ ص ؛اهنم دهاشلا تيبو .ا/4 ؛ هناويد يف لبقم نبال اهسفن ةديصقلا تبسنو

 ةغالبلا ساسأ يف يرشخمرلاو ١/ ١140« ؛ةنزاوملا يف يدمآلا نم لك لبقم نبال هبسن

 لدب (رمض» ساسألا يفو . هاهرزأت» لدب «اهدوأت» :بلطلا ىهتنمو ناويدلا يقو .(يدر)

 نارجللو .لوبطع ءاشحألا ىهتنم ةفوطخم :ساسألاو ةنزاوملا يف تيبلا زجعو .«فيه»

 :اهعلطم يوَّرلاو رحبلا اذه ىلع ىرخأ ٌةديصق « ٠٤ ؛هناويد يف

 لوبتم بلقلاوٌرّضتحم قوّشلاو ٠ ليواسهَتلا كتلاهف طيلخلا ناب

 نب ميمتلو ةرات نارجلل نيتديصقلا نيتاه نم تايبأ ةبسن يف رداصملا ضعب تبرطضاو
 يجافخللا فيحقلا ىلإ ىلوألا ةديصقلا تبستف ءاذه رمألا ىّدعت لب ؛ ىرخأ ٌةرات لبقم

 نب ميمت ناويدو .هنم ۳۰ /۲ ؛رظنا .بلطلا ىهتتم بحاص ركذي امك يرضنملا مكحلاو

 . كانه ققحم ا قيلعتو «77/ 5.4 لبقم

 دروأ هنكلو ؛(د) نم تيبلا حرش طقسو . حرشلا عم (ب) نم (4١و )١7 ناتيبلا طقس

 ىلإ ؛. . .يصرح ةدش نم دارأ» : هلوق نم ًامامت لصألاك (ح) فرحب ًاقوبسم ديحولا مالك

 .«لوطي» :هلوق
 لوط نع لاؤسلاب لّثعتي ناك هلأ يريد : هيف ءاج مهدحأل قيلعت لصألا شماه ىلعو

 . .ةدوعوملا ءاقللا ىلع ًاجرعم قوشلا يف اهب هملع عم ةلوّدلا فيس ىلإ قيرطلا

 . ٤٠١١ ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا



 هال أ سالا اهمسا ثَنَأ اذل ير را لف اهيف تايناقلا ميش

  Cuمث مم ١
 ا"اريهز لوق وحنك اذهف
 ؟ءاسن مأ نصح لآ وَقأ يردألاَخِإ فوَسَو يردأامَق
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 ؟اذه دعب لوقي.هارت الأ

  4لسن در نس مريس قايتسثا لاؤسلا نم ريثكو

 ,هّنوفرعي اوناك نو ؛ ".يشلاب َلُهاجّتلا َنورهظُي ؛ٌةفولأم ءارعشلل ٌةقيرط هذهف

 “مات يبأ لوق نم وحن اذهو ۰
 ادت نيتيامع ُبُضَم ناك نإ  ٌةَدَيَئ راجّتلا قع ًامراكمو

 نأ لهجي ال ًادحأ نال ؛ :اكش هظفل ب واف .ًاطرش مالكلا 2 لخدأ هارت الا
 ىلإ رظنو برعلا مالک /ضاخ نمو لوألا فورعم ريغ ديلت ميدق «نيتيامع بضه»

 "رش لو ىلإ ىرت الوأ.هريجي ام عنمو .هریغ عنم ام اج اهتاراشاو اهيهذمو اهقرطت

 اوراس تسيح نئامّظلاب اريِصَب ينارأ ٌدَقَلَو يبحاّص ٌلئاَسأ

 .("ةريثك هابشأ هلو

 . 7٠٠١ ص يناثلا دلجما يف هداشنإ داعأو « ١۷٥ص لوألا دلجما يف هجيرخت قبس )00(

 هنأ كلذو ءاذه ريغ حرش ىلإ تيا اذه جاتحي» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )0
 نم يدنع امل ؟لوطي مأ ليوط انشيرطأ : :َساّنلالأسأ ام ءاقّللا ىلع يصرح ةّدش نم : لوقي

 . كلذ ىلع صرحلا
 .اهدعب ام طقسو :«هنوفرعي امد :(د) يف (۳)
 . ١/ 4٠١ ؛هناويد يف مامت يبأل تيبلا (4)

 تارايتخا حرشو ء۳۳۸ ؛تايلضفملاو ٦١ ؛هناويد يف يدسألا مزاخ يبأ نب رشبل تيبلا 0(

 . ٠٠۹ /۱ ؛بختملاو ۲۹۳ /۲ ؛بسلّطلا ىهتتمو 0۹۳ ؛نيرايتخالاو «1515 /۳ ؛لضفللا

 . «اوراس» لدب «اوراص» :رداصملا ضعب يف ىوريو

 نم نهنع هلئاسأ ديري هاف :رشب تیب ىنعم اّمأ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )03(

 تقولا اذه ريغ يف تنك : يأ «أريصب ينارأ دقلود :هلوق اأو «ٌنهريس دنع يدّلبتو يتريح
 اويراقيل نوككشتي امَّنإو «ىنعملا كلذ ٌريغ اذهف ترت دقف تقولا اذه يف اًمأف ءًاريصب



 ("”لُيحّرلا ناكلا نكمي الوب اط ْنِإَو ناكُم ىّنع انمَقأ ال0

 )انعم :اولاق یلص الو قّدص الغف# : : لجو رع هلوقك مهن مل : انعم
 :"رِجاَّرلا لاقو ."لصي ملو .قدصي مل

(000 

(۲( 

0 

(0 

(0) 

 . «ءيشلاب ءيشلا هبش

 «مقي مل :يأ» :هلوقب (ك) يف هحرشو .حرشلا بلغأ هب قحلأو « (ب) يف همامتب تيبلا دروأ
 : لاق هّنأك ؛َلبقتسملا هب دارأ نوكي نأ زوجي دق .[ةيآلا دارأ هلعلو «لوقلا ركذي ملو اذك] هلوقك

 ليحل ناكملا نكمأ ول يأ . هللا هاب ال لثم ءاعد نوكي نأ زوجيو «ًامسق هلعجف ءانمقأ ال هللاو

 . «ةلودلا فيس ىلإ انعم لحرل
 الو ؛ةييطلا نكامألاب ميقن اتك نحن ال ديري» : هنم )١0( تيبلا ىلع قيلعت شماهلا ىلعو

 مهتماقإب تبحر ةلودلاا فيس ضرأ ناب ضرعي . انب اهفغشل انعم لحرت نأ اهنكمي يه

 نأ يه اهنكمي الو ءاهب ميقن نأ ةلوّدلا فيس ىلإ قوشلا هعنم نكلو «هيلإ تبتكو تلهسو

 «ءارعشلاب اهنم قيلأ كولملاب يه ةضيرع ىوعد هذهو «هيف ةّبحم بلح ىلإ هعم لحرت
 :لاق «ةيلاع سفن اذ لجرلا ناكو

 .«ءارعسُسشلا نم ىرسُي يناسلد .اكذنإو كولملا نسم يداؤفو

 .:يأد :(د) يف

 . ؛ىلاعت هلوقك# : (ب) يقو ؛«ىلاعت هللا لاق امكد : (د) يف

 . ۳١ ؛؟ ةمايقلا

 . انعم :اولاقد لدب «يأ» : (د) يف

 ًءادتبا لصألاك :(ح) فرحب ًاقوبسم ديحولا قيلعت دروأ هّنكلو «(د) نم حرشلا ةيقب

 .«ةجّرْحملا ةلق» لدب «ماقملا ةَلق» اهيفو ؛«. . .يخاؤن نإ ديري» : ديحولا لوق نم

 «۹ ٠و 84/1١ ؛بدألا ةنازخ يف فّيعلا نب باهشل تايبأ ةسمخ نم سماخلا وه تيبلا

 وأ فّيعلا نب ثراحلل وأ ةلسع نب حيسملا دبعل وأ فّيعلا نبالو . (أنز) سورعلا جاتو

 "لك ؛بيبللا ينغم تايبأ حرش يف: فيعلا نب ةرامعل وأ فيعلا نب باهشل

 TYE /Y ؛ ينقل دهاوش حرش يف ةلسع نب حيسلادبع وأ يدبعلا فيفعلا نالو . كانه زجرلا ةصقو

 نم ةمأ ىلإ بسن نم : باتك يف فّيعلا نب ب ةرامعلو 233717 ؛ قطنملا حالصإ تايبأ حرشو

 هيبنتلاو «(أنز) برملا ناسل يف يدبعلا فيفعللو .(46 ١/ ؛ تاطوطخملا رداون) ءارعشلا

 ب ماب



5 
 و ياسا 3 5 ت

 م < 0 -

 نب دمحم هللا دبع يبأ نع نيّسحلا نب يلع ىلع تأرقو .20ةلعفي مل: :يأ

 "نع م نمحلا يع نع دز نمل
4 0 

 عراضملا عضوم يضاملا عضوف ؛ينفي ال ام: :هانعم نوكي نأ زوجيو ني مل ام: :يأ

 ًاقوش ةلودلا فيس ىلإ انعم لحرل هّنكمأ ول : يأ «ليحرلا ْناكملا نكّمي الو : هلوقو .رئاظن هلو

 .لامعتسالا ٌريثك ينعم وهو “هيلا
 3 « م 02 0 7 مور و 2 م8 ملا ر همر

 بسلا تئأو اندصق بلح  هانْلَق ضورلا انب تبحر املك.

 لْيِمَشلاَواَتْفْيِجَواهيَلاَو  اياَطْلاَو انداّيج ىم كيف 1

010( 

 قفز

(۳ 

(€) 

 )هر

 بيذهتو 2747/١ ؛ملعملا فوشملا يف فعلا نب ثراحللو .١۲۸و ١1/١ ؛حاضيإلاو

 يف ةبسن البو .هناويد يف سيلو «(خدش) برعلا ناسل يف ريرجلو .77/4 ؛ قطنملا حالصإ

 ٠١5/١ ؛لّصفللا حرشو 74و ۲۹۷ ؛ينآدلا ىنجلاو ءالا/ل ؛فاصنإلاو ؛(أنز) برعلا ناسل

 7/١4 ؛صصخملاو ء١٠٠۲ ١5/ ؛ةغللا بيذهتو ء۳١٤۲ ١/ ؛بيبللا ينغمو ۰۱٠۸ /۸و

 حالصإو ٦۳٥و ۳۲٤/۲ ؛يرجشلا نبا يلامأو ؛(انز) سورعلا جاتو ؛77/17و

 |( خن يف اور كو ««يأوت رداصلل لأ ن دريو . 161 قلعا

 . .ناكملا نكي الو : هلوقو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس
 ربل اه ىلع ةديصق ودبي ام ىلع هلف يسال داود يبأل هالو هيلع رثعأ مل

 : هّلوق هل یورو ,(علو)و (بذك) ناسللا ًالثم رظنا «ر رداصملا يف اهضعب دد رتي «يورلاو

 ةهعّلولا بذكلا ثيدح لحمضا اذإ هتلوق ماوقألا عفنت لقي ىعم

 .(ب) نم اهدعب ام طقس

 يخاؤُت نإ :ديري امّلإو «لحمت ريسفّتلا اذه ىلع وه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 طرأ ةعاس لك قرافن نحنف ءانتبحص ىلع ٌردقي وه الو «هب ميقن ال حدف «بّيَطلا ناكملا
 1 ْ . هعضوم ىلع جرا ةلقو ريسلا حب
 عم )17-١19( تايبألا تطقسو . «هلبق ام يريسفت دّيؤي اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 .(ب) نم اهحرش

 جم



 . ًانالمّدَو ًالومُدو ًالْيمَد لمذتو لمت ٌةقاثلا تّلمذ :(')لاقُي

 لومأ كاا هب يذلا ٌريمألاو ري فك ريملا بنوم سو ۱۸

 مم اص م

 "لوزُيام يلباقمهادَنَو | ًابْرَهَو ًاقرش ُهْنَم تر يدلا.4

 :"!هلوق نم ٌةحئار اذه
 و مر

 لئانّراس امكيح هلم ءا ُهَّل ًادّسَح هناسحإ نَمّرَقْنَمَو

 .٠ هاا مام م ر م مام 2007 م

 ("!ليفَك يهجوي هل هجو لك يئأاسك تكلس اَتْيَأ يسعّمو .؟

 . يهجوب هل ٌليفك ناكم لک : يأ

 “نوتا و لودعلا هادف ًاعمس راز ىدّتلا 2 لّذَعلا و ۲١

d+س  

 .لْذَعلا دري نمم هريغ ال ةعَمس لذعلا لحد يذلا ٌلوذعملا :يأ
 هرارع ما 5 همام

 "نوقم اهي مهري مگن هيدي نيم ممهيبحت لاو. ۲۲

4 
 A4 َ يم * 2ول

 يقص فيو فرص الدو لوط حسُمُرَو قياسس سر ۳

 وَ م ك م2 مور 032 2 ما هز

 هدهو ءسمللا ةنيللا :«فغزلا»و ءاهركذ رم دقو :ةقاريلا عردلا :«صالدلا»

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(0) 

(7) 

(۷) 

(A) 

(4) 

 فيجولا» :(ك) يف لاقو . «عيرّسلا ريّسلا :ليمّذلا» :لاق هنكلو « (د) نم صَّنلا طقس

 .«عيرسلا ريسلا نم نابرض ليمّذلاو

 . (د) نم تيبلا حرش طقس

 1A ؛ هناويد يف ىبنتملل تيبلا

 .(د)و لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 .(د)و لصألاك حرشلا هب قحلأو 2« (ب) يف هزجع لماكو تيبلا ردص ضعب دروأ

 نم رل ي يغبني ح اھت لص الا يف هدعب . ناصقن ْنَمأيل تيبلا ظفل يف اذه دقي نأ ىغبني ناكد :(-) ديحولل ٌقيلعت لصألا ىف هدعب
 . سلاو ةرابعلا

 .(ب) نم حرشلا عم (۲۳و ۲۲) ناتيبلا طقس
 اهتحتو ««[اذك ملا ةنيّللا عرّدلا» :«فغزد قوفو ؛؛عرد» :(ك) يف «صالد» تحت بتك

 .«ةعساولا :لاقيو»

 . (د) نم ةرابعلا تطقس

2 7 



 "يمت ينب نم ٌلِجر لاق . ھل ٌريسفتو ؛ معنا نم ّلدب
 موت قلحاهأ ٌةَفَعاَضَم ٌفْغَز برحلا سارَم ىلع َناَعأ

 «1لويسلا يذَه :ثويغلا كلت لاق ودع رايد تحّبص املك 4

 3 كلذو ؛ ًألثُم ةيرض .هحالسو هيئاوم :لويسلاو ,ةلودلا فيس: :ثويغلاب ينعي

 . اورَعَو (' اوردق هب هيلاوم كلذكو ,نوكي ثيغلا نع ليسلا

 "ليسستلاٌريِطَي امك ُهْنَعَمك کلا َةرَرسلاٌرياَصُت هتم

 .ءانقلا ةّنق  رّيولاك مهحالس دنع ٌودعلا ٌعورد تراص :يأ ٌرّيولا :«ليستلا»

 "”لُيعَرلا سّيِمَحلا رسأتسيو ش حولا ص َنَق هّليَخ َلْيَحلا صنم. "3

 يأ ."!ٌفيثكلا ُشيجلا :«سيمخلا»و ٌةمّدقتملا ليخلا ّنم ٌةعطقلا :«ليعرلا»

 .ميظعلا شيجلا هليخ نم رسأتسي
 ليوُهتهئادئئيعل ل | وهلا مُعَُز تضرعأ برحلا اذإو .

3/22 

 دنع ًارقتحم ('لًاريغص ناكو « هب ًأَيعَي مل :يأ

 ةر 8 م2 0 2 3

 لْلع نامرلاَف لتا اذإو حيحّص نامرلاف حص اذ

 .(د) نم اهدعبام طقس )١(

 . 1017/١ ؛حاضيإلاو هيبنتلاو «(ملغ)و (حرص) برعلا ناسل يف يميجهلا َءافْلَع نب سوأل تيلا (۲)

 .ًامامت (د)و لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۳)

 .(ب) نم تطقس )٤(
 يف ةيشاحلا ىلع بتكو .ًامامت (د)و لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (5)

 .«لوسنملا شيرلا :ليسّلاو .هْنَأَجَف : هتمهد» :(ك)

 عرلا» مامأ (ك) شماه ىلعو .(ب) نم حرشلا عم (17-18) تايبألا تطقس (5)

 . ؟ليخلا نم ةمدقتملا ةعطقلا»

 .(د) نم اهدعيب ام طقس (۷)

 .(د) نم تطقس (۸)

 مس قو س



 "ليمج“ هجو هان نِمهِبَق ناكُم نع هُهجَو باع 64

 :"ممصألا دشنأ ريحا :«ُءاَنَشلاد

 امش اكوا هلت رسم اشاد فراق نم براي
rr 

 :*/ينزام ا, بشان : نب دعس لاقو

 e هاش اي ةا

 :("!هلوق 2 هٌركَذ ىضم “دقو ءتان ًالإد :باوصلا
 ماا م - ما م -

 و رر رر م س7 »و 0 مارا م6 2 2 م

 “؟لويخلاو اهنود كايارّسو رصمَو قارعلا نمأت ال في١

(۱) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(0) 

(0 

(¥) 

(A) 

(4) 

 «ريخلا : الاد : هلوقب (د) يف اهحرشو «ةياور يهو ءءاَّنلا ىلع ويلا ميدقتب هان :(د) يف

 .(ك)و لصألا ةياور يه ةروهشملا ينج نبا ةياور نأ ىلع

 ينزاملا بشان نب دعسل يعمصألا دشنأ «ريخلا :انّنلا» :لاق هنكلو ء«(ب) نم تيبلا طقس

 ىلعو .تيبلا اذه لبق يعمصألا هدشنأ ام طقسأ دق نوكيو «دعس تيب ركذو «[اذك]

 .«ةعسلاو ريخلا وذ انّنلاو ءدّشلاو ريخلا يف انثلا :ع ؛لاق» :(ك) شماه

 اهيلع رثعأ مل
 . هيلع رثعأ مل

 .لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ

 . (د) نم اهدعب ام طقس

 1. . .لاق ثيح هيف لوقلا ىضم دقو» :(ب) ةرابع
 ؛نيتيب نم لوألا وهو ١157 ؛هناويد يف يبنتملل وهو ءاكاذ يل لدو ىوسل ال : هرجع

 .راّمع نب ردب يف ًالاجترا امهلاق

 .(ب) نم اهحرش عم (151-51) تايبألا تطقس

 س هو



 )( “و 0 ع
 «ماشلا» كلذكو ركذ «قارعلا»

 ليختلاو مهليخ ردسلا طير يدامألا ٍقيرط نم تفرحت ول .*؟

 ليلتلاريقحلا هناامهيف  هنع عفدلا هزعأنم ىردو .۳
 0 0 5 مار ما 0 7 7

 “5 لوفقلا نوكي نأ دعولا ىتَمَف زاغ مورلل ةايحلا لوط تت.

 01 سام م ع 5 »يام اع 2 . 03 ت

 "ليم كيبناج يا ىسلعف مور كرهظ فلخ مورلا یوسو.

 01 3 52 . 7 ۰ 0 . 2 و ه0 ما مم

 لوصنلاواتقلا اهب تماقو ك يعاسم نع مهلك سانلا دعق.الك

 لومشلاٌرادُت هدنع ينلاك 2 |ايانملاٌرادُت هدنع يذلاام.۷

 ليخب كارا نأب ينامّزو  ًاداوج نوكت نأب ىّضرأ تسل .۸
 م و ص 2 4 - ور هر - 3

 ریزه یمسجو بصخم یعّترم اياطعلا برق كنع دعبلا صفن .۹

(010 

(۲) 

(۳ 

)4( 

 كلا

 4 ىرفتشلا لاق .«ىلازه» :یلّره عمجو : :«ىلّزَه» : هعمجو :لوزهم : :«ليزه»

 اذهف« ؛ًانزو رسكي مل ههجو ىلع هب ءاجف ٥ ةركذ ولا : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف اهدعب

 .«ةغللاب هملع َهَّلق ىلع لدي

 , توملاب الإ لوق الف ًايزاغ ةايحلا لوط هلعج اذإد :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 )۳٤( تيب ىلع قيلعت كانهو . «نطابلا مياس الو نسحب سيل انه «؟دعولا ىتمق» : هلوقف

 .«صّلختي اذكه ٠ ًاقلطم ةايحلا ال ةيضاملا ةايحلا لوط ديري : : تلق» : ءيراقل شماهلا ىلع

 لصألا يف درو ام ضعبوهو ««توملاب الإ لوفق الد :ديحولل مالك (د) يف درو دقو

 1 .ىرت امك ديحولل
 نم اهعالتقاو رصم وزغ ىلع هضرحي» :لوقي مهدحأل لصألا شماه ىلع قيلعت كلانه

 .«(روفاك

 . (د) نم تيبلا حرش طقس

 حرشو ء١٠١٠ ؛تايلضفملاو ء(رتح) برعلا ناسلو ٠١ ؛هناويد يف ىرفنشلل ناتيبلا

 ؛ ٤١٤/1 ؛بسلطلا ىهتنمو ؛١۲/١٠۲ ؛يناغألاو 0١ ؛ لضفملا تارايتخا

 2074 /؟و 018/١ ؛ ظافلألا بيذهت يف ىرفنشلل لوألاو .۷۲ ١/ ؛ ظافلألا بيذهتو

 ؛ةغللا ةرهمجو ٠١7/7 ؛حاضيإلاو هيبنتلاو «(رتح) حاحّصلاو ء(ممأ) برعلا ناسلو

 بيذهتو 5757/١: ؛ةغللا لمجمو ء1۲ /۲و ۳۱/۱ ؛ةغللا سيياقمو ,«* 80و 0١

 س مق ہس



 م مدل د

 رد هذان نيل فال

 تاقأو د تحتوأ مهترتحأ اذإ

 3 اتات لأ يأ ىلازه نحنو

 لينو فير كادت نم يلور | وُفاك فلا يل تشع نإ يديبع نم. ٠
 و هاف ام ير 3 7 9 م ساق م 3

 ليتم لا تناف لين يناتأو اراد يايتد ريغ تآوبت نإ ۱

 "نوبخلاو اهثوبح هتَهدنَم | (ايانَلاَكَشَِقَتا اذإ يلابأام .4؟

 .داسفلا وهو« ءلَبَح مج: لوبخلاو :ٌةّيهادلا يهو« لح عمج :«لوبحلا»

 ق ”ُلوبُحَلا :لاَق .ٌلوبُحَو ءامد ٍنالف ينب بانل: لاقي :لاق .يلع وب ہا ()انكدح

 .(ممأ)و (رتح) سورعلا جاتو ؛(رتح) ةغالبلا ساسأو «577/14و 578/6 ؛ةغللا

 يف ةبسن الب يناشلاو ١/ ٠٠. ؛بيطلا يبأل لادبإلاو ء١٠ ١/ ؛ صصخملا يف ةبسن البو

 تاياور نيتيبللو .(الأ) برعلا ناسلو «(الأ) سورعلا جاتو ؛ 577/14 ؛ةغللا بيذهت

 .«مهترتحأ» لدب «مهتمعطأ»و :مهلوعت» لدب «مهتوقت» ىوريف ,رداصملا يف ةددعتم

 لدب ؛عايج»و ««لزهلا» لدب «ليعلا» ىوريو . «تحتوأ» لدب «تهفتأ»و «ترتحأ» ىوريو

 . «لوأ يأ» لدب «لآ يأ»و «ىلازه»

 ارش طبأت : لايع مأب ينعي « مهتوقت :ةياوزلا» :(ح) ديحولل ليوط قلعت لصألا يف هدعب

 ٌرثكأ نإ : َلْرَهلا انيلع فاختو «هءاطغ لقأ : «هرتحأ»و ءمهرمأ ىّلوتي ناك ِهّنأل < « مهل امأ هلعجو

 ىلع : «تّلأت لوأي أو» «ىلازَه اذه عم ن حنو انداز عطقني الثل ةالفلا ين دال | نمانل

 ُصُْصنملاو صيعشلا»و «بلق هلأ هلإ توات :يأ : تّلأتو ءاتساس ةسايس يأ : يأ «بُجََتلا

 َنيِميَلا عمج أاّملق « «مكاحلا ىلإ هّمصخ ةمدق ًايارعأ نأ : يعمصألا ىكحو «دحاو صذَلاو

 : لق :لاقف .لعفف « « ىلإ هني لك : يعّدملا لاقف «وهَذلإ هلإ ال يذلا هللاو : لق :مكاحلا هل لاق

 المو اصصح كتلو ًص ربة اد لجو صقر كيشمو آصتمع كامو اص كيمو لج

 .«هقحب ماقو «فلحي نأ ىبأف « ىصعلا هذه كتسا يف لخدأو ءًاصمر كينيع

 . لصألاك حرشلا نم ًاريبك ًامسق هب قحلأو ء(ب) يف طقف تيبلا زجع دروأ

0) 

 .«ايازرلا» :ناويدلاو (د)و (ك) يف () -

)۳( 

 .(ب) نم ةرابعلا تطقس )٤(

 .«لوبحلافد :(ب) يف (0)

 س ق ل



 (هٌقارطأ تعطُق "دق هّنأك ءٌُلَّبَحَم لجر :ليق هنمو : لاق .لجرألاو يديألا
0 

(01) 

(۲) 

(۳ 

(4) 

2) 

(3) 

 وو ول م 4 و د 0 .
 ؟لوبحب مآ نوشاولا ىتأ حسصنب يمهفتن نأ زع اي يشبلت الف

 :'لطخألل ينابيشلا ورّمَع وبأ دشنأو ٤ )دقت ام ٌريسفتلاو ؛لوبخب :یوریو

 لوح تاقرابلا تاللا نم ينّباصأ ىََتَح بّلقلا َحّيحص ثنكو

 .فيحصت لبح دحاولا :لوبح :يعمصألا َلاَقو

 .(د) نم تطقس

 .(د) نم تطقس

 .(د) نم اهدعب ام طقس

 31 ؛قطنملا حالصإ بيذهتو ٠ ؛قطنملا حالصإو ء١ ؛ هناويد يف ةّرع ريثكل تيبلا

 يشغم تايبأ حرشو ؛١/۲۲۹ ؛ملعملا فوشملاو 4 ؛قطنملا حالصإ تايبأ حرشو

 « (لبح) برعلا ناسلو «081 /7 ؛ ينغملا دهاوش حرشو ء١٤٠٠ /1و ٤/ ۳١١ ؛بيبللا

 . (لبح) حاحّصلاو «(لبح) سورعلا جاتو : 4١5 و٤/ ٤٤١ /7 ؛ ةيوحنلا دصاقملاو

 . ينيبتت نأ يم اي يلجعت الف :و «يمّهفتت ن رع اي يلجعت الف :هّردص ىوريو
 .(ب) نم اهدعب ام طقس

 البو .(لبح) سورعلا جاتو ؛(لبح) برعلا ناسلو ٠ ۲ ؛ هناويد يف لطخألل تيبلا

 . 117/117 ؛صّصخملا يف ةبسن

 س ف جس



 (*/[ وو

 1 7 5 5 ۶ے ا 2 5172

 :0!ًةرفولا هذه ّنسحأ ام :هل ّليق دقو «يبص وهو .ًالاجترا َلاقو
 Za 7L 0 1 4 كه مس كرينا ” " ع 2 ب م

 ("لاَتقلا موي نيرفضلا “ىرت ىتح ةرعشلا نسحت ال.١

 . هيف لوقلا مدقت دقو ةريفضلا وه :«رفضلا»

 “oj" 2P a ريا - ما « بيا 50 م اور

 لابسلا يفاو لك نم اهلعي ةدعص لقتعم ىتف ىلع .۲

 2 03 سلا م و ومب رس . لو م

 دهاوشلاو ةدعصلا تركذ دقو « «ةدعص هدي كل » :هدشني اضيأ ناكو

 2 ؛نايتلاو 21 ؛ىدحاولاو 2/1 ؛دمحأ زجعمو e1 ؛هناويد يف ناتيبلا 0

000 

2000 

)۳( 

 ع

0 

 . ۲۷۹ /۳ ؛ىقوقربلاو ۰۱۰۱/۱ ؛ىجزايلاو

 . «ماللا يور ىلع ًالاجترا هل لاقف «ةرفولا هذه نسحأ ام بتكملا يف هل ليقو» : (د) يف ةمّلقملا

 بيترت عارت مل (د) نأ كلذ «مأللا ةيفاق نيتيبلا نيذهب أدب هنأل ؛ ؛مّأللا يور ىلع» :هلوقو
Kf 

 امك ًالَوأ يور لك ىلع ةلودلا فيس دئاصق هيلع مّدقي نأ دعب ناويدلل يخيراتلا ينج نبا

 لاقف «ةرفولا هذه نسحأ ام بتكملا فوهو «هل ليقو» :(ك) يف ةمدقملاو .ةَرم ريغ انفلسأ

 .طقف «لاقو» :(ب) يقو .رحبلا مسال ًاريشم ««عيرسا :اهشماه ىلع بتكو . «ًالاجترا

 . ًاعم» :اهتحت بتكو ءاهّمضو ءاتلا حتفب (ك) يف اهطبض

 .(ك)و (د) نم حرشلا طقسو . حرشلا ضعب عم (ب) يف همامتب تيبلا دروأ
 . (ب) نم ةرابعلا تطقس

 حرشلا طقسو .«حمرلا نم رصقأ ةدعصلا» :(د) يف هحرشو .(ب) نم هحرشو تيبلا طقس

 .(ك) نم

 س عهد



0165 

 : اب 2 ًاضيأ لاقو

 ر 2 سا م ج مام ا مادام يب 8 3 >7 1 £ 3

 "8 لثقلاَنِمًاميلَس ىَحْرِجلاَنِمًاَئيرب لصتلا مكلَّدل ام يمايق ييحم ١.

 يماقم بحي نم اي :ءانعمو .(“ ![لصُتلا نم] لاحلا ىلع« ًائيرب» بصل

 60؟ةهلطتقأ (" )هلو :يئادعأ يلصنب رجا © 1 و ميقأ فيك !بلاطملاو رافسألا ) !كرتو

 "0 رهصلا ةدوج 2ے ماهلا برض ةدوجو هدنرف نم ةَعْطق يدنرف نم ىّرأ .۲

 ٠١١ /۳ ؛نايبتلاو ۲١ ؛يدحارلاو ٠٤١/١ ؛دمحأ زجعمو ءال ؛ هناويد يف تايبألا (#)

 . ۲۸۰ /۳ ؛يقوقريلاو ٠٠٤/١ ؛ يجزايلاو

 )١( طقف «لاقو» :(ب) يفو . ءابصلا يف ًاضيأ لاقو» :(ك) يفو .ًامامت لصألاك (د) يف ةرابعلا .

 قحلأو ‹«لصألاك (د) يف هحرشو .لصألاك حرشلا هب قحلأو :(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۲)

 يكرتو يمايق بحي نم اي :يأ»:(ك) يف هحرشو .ًاضيأ لصألاك ديحولا قيلعت هب
 . «لصنلا نم لاح ًايربو ؟كلذ لعفأ فيك يئادعأ نم يلصن ورأ ملو «بلاطملاو رافسألا

 .«لاح :ًايرب» (د) ةرابع (۳)

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (0)

 .«يكرتوا» :(د)و (ك)و (ب) يف (4)

 .«امو» :(ب) يف (7)

 . (د) نم «مل» تطقس )¥(

 : «يمايق» لّدب لاقل هدارأ ولو «لجرلا ديري اذه سيل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۸)

 مئاقلا يمس كلذلو «رمألاب تمق» :نم انه اه «يمايق» نكلو ءٌدحاو نزولاو «يماقم

 حرجن ىتح نوجرخت ال مكل ام «رمألاب يمايقو يضوهن بحي نماي :لوقيف .ٌرظتنمل
 ول» :(د) يفوهو :هدارأول» :هلوق نم (د) يف ديحولا قيلعت أدب دقو .«؟مهلتقنو انءادعأ

 تطقسو .«انهاه» لدب «انه» :(د) يفو (د) نم ادحاو نزولاو» تطقسو ««اذه دارأ

 . (د) نم «رظتنملا مئاقلا يمس كلذلو» ةرابع

 :شماهلا ىلع بتكو ؛هلْمصّتلا ةدوج» :(ك) يف هاورو .(ب) نم (7و ۲) ناتيبلا طقس (9)

 ١ .«لثّصلا ةدوج :ةخسن يف ع»



 )0 27 ت م 0 8

 ."![هرهوج فيسلا دئرف]
 o4 ر ر م ٠ ر هم e و ءَ مي رسم را مم

E يلثمدحأ امو يقوف دَحَأامُف اکو مب سويفت نمط“ | 
 ا

 :هل لاق ًالئاش نأك :لوقي ْنأ تيبلا اذه نع لتس اذإ ءهب بيجي ناك يذلا

 ًاضرعم : :وه لاقف كلذ ريغ وأ مقرألا هنأك وأ ءدسألا هناك :ٌرَخآلا "هل لوقيف ؟ةبشيام

 ؛نأك» وهو .هيبشتلا فرحب ءاجف « امّنأَكو اّمب ىهيبشت :ت كنع ظمأ :لوقلا اذه نع

 ےب امركذف ,هيبشّتلل يه يتلا «نأكب» اهنع ٌبيجأف .ًالاؤس تناك يتلا ءام» ظفلبو

 قو ءًاعميج بيساو ببسلا ركذف .هل اببس ثناكف ةيبشلاَنَمضق اهباوج ّنأل ؛هيبشُتلا

 امّنِإو .ثينأّتلا اتمالع امه «ًءارمح» 2 ٌةزمهلاو ُفلألا :اولاقف ءاذه ّلثم ةفلّلا ٌلهأ لعق
 ٌقاكو ءاهلبق يتلا َفلألا تبحاص اَّن ٌةزمهلا ْنكلو ءاهدحو ٌةزمهلا ةقيقحلا 2 ٌةمالعلا

 | . ثينآتلل ًاعيمج امه :َليق ءاهلبق فلألا نوكسل وه امّلإ ةزمهلا ٌبالقنا

 ا .(د) نم ةدايز (1)

 .هامّنأكو» :(ب) يفو .ناويدلاو (د)و (ك)و لصألا يفاذك (؟0)

 وقي ناك : (د) يف هحرشو . ًامامت لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۳

 «هئللذ ريغ و أ مقرألا وأ دسألا هنأك :رخآلا لاقف ؟هبشي ام :لاق ًالئاق نأك :هريسفت يف

 فرحو لاؤسلا فرح ركذف « هّنأكو امب [اذك] مههيبشت كنع طمأ :اذه نع ًاضرعم وه لاقف
 قليلعت ضعب دروأ مث . «ًاعيمج بّيسملاو ببّسلا ركذو «باوجلا يف عقي يذلا هيبشتلا

 ديزي ههبشأ امو اذكي ههبشأ ام مهلوق امب ديري هنأكو امب هلوق» :(ح) فرحب ًاقوبسم ديحولا

 .ىرت امك لصألا يف ديحولا مالك نم بيرقوهو . (َورْمَع ًاديز ناک هّنأكو ورمع وأ

 اذه ىنعم نع بيجي ناك . يلثم دحأ الو «يقوف دحأ الف : دشتي اميرو» : (ك) يف هحرشو

 هبشي فيّسلا لب رخآلا لوقيو .دسألا :رخآلا لوقيف ءهبشُي ام ًالئاق نأك هنع لكس اذإ

 يه امّنِإو ؛هيبشتلا ببس تناك اهنأل ؛هيبشتلا يفام لمعتساف «كلذ وحنو فيّسلا

 ' . «امهباحطصال ببسملاو بسلا ركذي مث .ماهفتسا

 .(ب) نم تطقس )٤(

 .(ب) نم تطقس (0)

 يبنمملاف حصي ٌدهاش الو منقم باوج دروأ ام يف ام» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (3)
 ًاديز هبشأ امو اذكب ههبشأ ام :مهّلوق «ام»ب ديري هّنأكو ««ام» ب يهيبشت :لاق امّْنإ

 س gy س



 طامو :كنع هّطامأو :ىذألا كنع هللا طامو .«ةّطامأ»و َءىَشلا «طام» :لاقیو

 :7رشعألا لاق ھت اذإ ؛ءيشلا

 امدانقو لاّبحو لوصو ىوقلا بصب ي يطيمت يطيمُف

e 2ه ماو م 7 رور ر  

 نرظناو ىرولا یقلي ادحاو نكت يلياذو كر طو هاّيإ و ينرذو .ه
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 :)لاق فورط :( !هعمجو ميركلا سرفلا :«فرّطلا»و ؛هفيس ريمض :«هايإ»

 ؟افورعانب ناك ءانبآلاو_م  ٌمييصَن مها سيلا م هدجأ
 2 5 2 329 5 ُ تب ۶ 5 ك

 افورّطلا بّجنلاو لّيَخلا قاع انَبلج دًّمانأب مهربخف

 : م ةّمرلا وذ لاق .هانعمو ةّمّرلا يذ ظافلأب تيبلا اذه ب دال دقو

 هنع ىتغتسملا كراثكإ اّمأف « « حيحص نعم اذهق ,ورمع ًاديز نأك ِههّنأك» ب دارأو «! !ورمعب

 . «عجر» :لاق مث ؛«هيف لئاط الف

 .(ب) نم اهدعب ام طقس

 ء١١٤٠ /5 ؛ةغللا سيباقمو ء(طيم)و (دنك) برعلا ناسلو + 115 ؛ هناويد يف ريبكلا ىشعألل تيبلا

 جاتو 240/154 ؛ةغللا بيذهتو ٠٠/٠١ ؛صّصخملاو ءالالا /۳ ؛ةغللا لمجمو

 .داؤٌملا بصب :ىوريو .(دنك) حاحصلاو :(طيم)و (دنك) سورعلا

 نم تيلا حرش طقسو .دهاشلا ادع «لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 .(ك)و (د)

 .(ب) نم هدعب ام طقس

 . (فّرط) سورعلا جات يف هل يناثلاو . ۲٠٠ ؛ هناويد يف يراصنألا كلام نب بعكل ناتيبلا

 . «انعمج دق اّنأب مهرّبخي» : يناثلا ىوريو . «اقورع» لدي «افيرع» :لوألا ىوريو

 ةسامحلاو ؛(زور) ةغالبلا ساسأو 11١8/7-11١4« ؛هناويد يف ةَّمّرلا يذل نانيبلا

 ؛ىضئرملا يلامأو ۲۳۳ ؛نيتعانصلاو ء۷١١۲ /۲۲ ؛يناغألاو ء١٤١٠ /۳ ؛ ةيرصبلا

 ناويدو ١/ 8٠١-241 ؛ةنزاوملاو ؛١/۱۳۸ ؛نييدلاخلل رئاظنلاو هابشألاو 960١

 ؛(زور) سورعلا جات يف هل لوألاو . 168 ؛ ةحضوملا ةلاسرلاوو 0 ؛يناعملا

 ؛نيعلا باتك يف يناثلاو . ٥٠٦/١ ؛ةدمعلاو «(زور) برعلا ناسلو ٠٠١ /۳ ؛ناويحلاو

 .(فلع) سورعلا جاتو ء(فلع) برعلا ناسلو 4147/17 ؛ةغللا بيذهتو 4/7 / 

 . هج يزيورلا ءانثأك ليلو :لوألا ردص ىوريو



 ر e يم و ق ت 9 ا وا م ل و همم

 دحاو نيعلا ے صخشلا و ةعبرأب هتعردا سورعلا بايلجك ليلو

 0 عي 7 5 ت ي

 2و چ و ا 02

 دجام عورأو يرهم سيعأو مراص ضيبأ و يف 5 محأ

 م 2 02 7 8 8 7 2 2 0

 .مسقلا ةحصو مظنلا ةدوج نم هب ىتأ ام نسحأ ام ةمرلا ىذ د هلل
 صو ردوج نم هي یہ ںسح يد ر



0 ۹۷( 

 :'[بالک ّنِب ديعس حدمي] .هابص 2 ًاضيأ لاقو

 ا"! ادع امو يضعض ىَلعَراج ُنيَبلاو الَّثَقام تْيَساَق امَرَسيَأ و اًيحأ.١
 م مه مم ر ما روو ءاس ق

 الَحَن امك يمسج 4 لحني د ريصلاو اديأ ىونلا یوقت امك ىوقي دجولاو .۲

 . - 2 2 ةر ر را هي و ر ربا ما ما

 “ولبس انحاورأ ىلإ ايانّلااهَت تدجوام بابحألا ةّقرافم الون .*

 رر 0 م سرع 7 ۱ا 9 9. يربو ر ل ت

 ولف تددّص نإ امأَو ٌةايحلا یوه  ًافند يلص رحس نم فكيتفجب امي ٤.

 ي )°( و 0 2 4 و 3 عم 8 - و .

 امأو» : همسا زع هلوق هلتمو ؛«نإ» باوج n» امأو «بأوج «الق» نم عاقلا

 5 ما سا وك - وس و و -

 .«نيميلا باحصأ نم كَل مالسق ؛نيميلا باحصأ نم ناك نإ

 “وب ت ٌةَولَّس ُهَتَبَضَخ اذإ ًابيش بكةن تباش دقق بشي الإ .

00 

00 

(€) 

)۵( 

(7) 

 ء١١٠٠ /۳ ؛نايبتلاو ۲٤ ؛يدحاولاو ء04 ١/ ؛دمحأ زجعمو ٠١: ؛ هناويد يف ةديصقلا

 . ۲۸۲ /۳ ؛يقوقربلاو ‹ ۱۰۸/١ ؛يجزايلاو

 لاق دقو ««فلأ مآللا يور ىلع هابص يف ًاضيأ لاقو» :(د) يف ةمدقملاو .(ك) نم ةدايز

 ءزجلا رخآ يف ةحوتفم ةيمال دئاصق ةدع عم ةديصقلا دروأ دسقف هيلع ءانبو ءاذه خسانلا

 :(ب) يقو . ةديصقلل ًةيفاق قالطإلا فلأ رابتعا هيف هعقوأ للخ وهو ؛ ةطوطخملا نم يناثلا

 . طقف «لاقو»

 طقس مث «تيبلا ردص (ب) يف دروأو . هيلإ ريشن ام الإ (ك)و (د) يف ةحورشم ريغ ةديصقلا

 .(۷) تيبلا حرش ةياهن ىلإ هالت ام

 : مات يبأ لوق نم اذه» :(ح) ديحولل قيلعت (د)و لصألا يف اهدعب

 اليلد سوشلا ىلع قارفلاًالإ جيم ةّياًداترمراحو ت
 . 11/۳ ؛ هناويد يف مامت يبأل تيبلاو

 .«فئدم الو فد لاقي الو فد لجر :لاقي» :(ك) شماه ىلع

 . خسانلا نم ًاوهس هامأف» لصألا ينو . ۹او 4٠ ؛ةعقاولا

 . «ىنعملا داجأو ةراعتسالا نسحأ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
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َ 5 3 AA a PL Af 
 الأو دَقَف اهتم ًافرط قدي مل نم ًاقرح ير يب يَئْظَف وا يِرْظْناَف اه.ال/

 .تيكو تيك يرمأ ْنم ٰيرت 2 يرّكفف يل ٍيرظقت نا ًالهأ يِنِيَرَت مل ْنِإ :يأ

 0 !دجاّرلا لاق «ةيبنت «اه» ىتعمو اج: :«لأودو

 ا ذكلا لو لقلا عفت ول رودملا قضت د نإ اإ اھ

 :(!ثيعُبْلل دي ديز يبأ رداون 2 يلع يبأ ىلع ٤ تأرقو

 ت 54

 لاو امو نوما بير نم َّقَقَشَأَو اهتحت سيكل ام اهّيف لَسْرَأَو

 ('اداَتَم یوھلا 2 ينتکرت يتلا ىلإ يل ٌعَمُْشُيَف يلد ىَرَي ٌَرْيِمألا لع

 “ساو يبا لوق اذه ريظن")
 اَنَنيِب عمجي لضفلا َّلَمَل اهاوه ٍ,دلاخ نب يحي نب لضفلا ىَلِإ وُكشأس

 , تیب هتيغب هكارذإ ىلإ ًاببس '' وكي ام ّحداملا يطعي حودمملا َّنأ "نيتيبلا ىنعمو

 .«أعم» :اهقوف بتكو ءاهحتفو ميجلا رسكب «نَجْي» :(ك) يف اهطبض )١(

 .«قوّشلا خ» : (ك) يف اهقوف بنک )۳(

 . (اه) برعلا ناسل يف ةبسن الب ناتيبلا (۳)

 « لزغلا يف هنم نسحأ هريغ نكلو «ةيبنت يرمعل وه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 4

 .«عجرال : لاق مث ؛«لاقم ماقم لکلو

 . «كللم» لصألا يف ؛كلامد مسرو . (لمش)ناسللاو «تايأ ةلمج نم ٣ ١ ديز يأرداوف يف ثيعبلل تيب (0)

 لع: لاقيد : (د) فو .لصألاك حرشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )«

 . «هتيغب ّحداملا يطعي حودمملا اذه :هانعمو .لعل ٌروهشملاو ؛لعلو

 .«لثم اذهف» :(ب) يف )¥(

 . 198/١ ؛هناويد يف ساون يبأل تيبلا )۸(

 / .«امهاتعمو» :(ب) يف (9)

 .اهدعب ام طقسو ؛؛هاوه ىلإ هلوصول ًاببس نوكيام» :(ب) ةرابع )٠١(

 ظفللو « ظفَللا حيبق هّنكلو دوصقملا ىنعملاوه يرمعل اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )1١(



 ديز لعو .مئاق دي دز لعلو ئاق ًادیز لعو ئاق ًادیز لعل :ٌليق .تاغل «لعت» كو

 ««لعل» مال تفي ْنَم برعلا نم نأ ةديبع يبأ نع شفخألا نسحلا وبأ ىّكحو مئاق

 )هنع َ دشنأو ءاهرجيو

 را ورک

 ٍديَسُأ وأ ريز نم ًاراهج اهّيَلَع يكب هللا لفل

 نيسحلا نب يلع ىلع تآرقو «قلطنم ديز لعل :نويلْيقعلا لاق : ٍديز وبأ لاقو
 :"نارجلل ب يديزيلا هللادبع يبأ ْنع بتاكلا

 ركس يبحاص هب ىنغ يذلا ناول امُثْيده: ًارارس اهييرتل لوم وج م

 :"ارخآلا لوق دنّللا هذه لثمو لعل :لاق هّنأكف

 0 :لاق هلل ؛ءاطعلا ىنعم ىلإ برقأ ساون يبأ تيبانأ ىلع سولو عامسألا نمبيصن
 هلعجف ًاحيبق ًالوزنريمألا اذهب لزن يّبتملاو ؛ عمجلا ببس نوكيام ينيطعي : يأ «اننيب عمجي
 . «مجر» :لاق مث ؛«ًريثك هّنود عقو دقف ساون يبأ ىنعم بلط ناك ناف ءاذه لثم يف عفشب

 ةنازخو ء١٠۲٠ ١/ ؛ ىضترملا يلامأو 247/1١ ؛يناغألا يف بالك نب رفعج نب دلاخل تيبلا ()

 ةعانص رسو : 047 ؛ ينآَدلا ىنجلا يف ةبسن البو 441,و 55و 4148و 477/٠١ ؛بدألا
 برعلا ناسلو « ؛ ؛ ظفاحلا ةدمع حرشو ٠١/۲ ؛حيرصتلا حرشو ؛ 0 ؛بارعإلا

 .اذه بلغت ة ةيفاقلاو ««دّيسأ» رداصملا ف وهو « لصألا يف امك «دّيسأ» انطبضو . (للع)

 يف يهو .لصألا يف امك اهانطبضو «رْكَس» انتبثأ دقو ء١٠ ؛ هناويد يف دولا نارجل تيبلا 0
 . ركم١ بلطلا ىهتتمو ناويدلا

 تايبأ حرشو 778/5 ؛بدألا ةنازخو 2117 ؛هناويد يف يلالهلا روث نب ديم تيبلا )۳)
 ىلعو .هتصق ركذو ء١/۳۳۸ ؛بدألا ةنازخ يف طقرألا ديمحلو ۰۳۱۷ /۲ ؛ هيوبيس

 ؛۳۲۷ ٦/ ؛ بدألا ةنازخ يف ةبسن البو .ثالث تايبأ عم ًاحوتفم مأللا يور نوكي هتياور
 ۲۷۶٤ /۳ ؛باتکلاو ٥/٤ ؛ لصفلا حرشو ٠١/١ ؛حي ررصتلا حرشو ۱ ؛رردلاو

 هتتب امو ۲٠۹/۲ ؛ّنؤملاو ركذملاو 1٤/1۷ ؛صّصخملاو ء(رسي) برعلا ناسلو

 . 0۹۲/۲ ؛بهذلا نيع ليصحتو :707/7 ؛ يرجشلا نبا يلامأو ٥١ ؛لاعف ىلع برعلا

 ناسللاو صّصخملاو ملعألاو هيوبيس ةياورو .«اننأ ول» لدب انلعل» رداصملا يف هتياورو
 ةيقب عم قفتت ال ةياورلا هذه نأ ريغ «مأللا حتفب «ةلباقو ًاماعأ» يدادغبلاو يرجشلا نياو

 .ءاوقإلا اذهل ةرورض الو «يوّرلا ةمومضم يهو «تايبألا



 ًايلاع توّصلا عشرا و ىَرْخَأ عا :تلقق

 و و ر ر 4 و را مم كك هاشم ما عم - و
 ؟ةكباَقو ماعأ :يل تلاقَف ججن اشا َوَلَراسُي ىَّتَح يثُكما :تلقف

 0 يئاطلا دعس نب عفان لاقو

 امدَقَتأ نأ لسع نكلو توفي ام َدَمَبِرُمَأل ىلع ماوُلِب تلو

4 
 0 يوتغلا دعس نب بعگ لاقو

E 0 ت E 

 ينعرو ينعلو ينلعلو يلعل :نولوقيو .
e ملمع .ُ واه ماش هس 

 القتعم حمرلاب هب ترصي امل يسمّدي بلاط ًاديعَس نأ تْئَقْيَأ . ۹

٠ 

1١ 

0) 

(۳) 

 مريب م6

 الَحُر هَفصَو يلين لبق لئاَمَو هلئان لُضَف صخئم ٌرْيَع ينتأو .

 gr e رر مم 4 و و مساري ةه ر هر هل م

 الأس هريغ نمع لأسي قفألاب هللئانو هاوثم جبنمي ليق.

 ةسامحلا حرشو ؛77/7١1 ؛يقوزرملل ةسامحلا حرش يف يئاّطلا دعس نب عفانل تيبلا

 255٠ ؛يقيلاوجلا ةياورو 237/7 ؛ يرمتشلا ملعألل ةسامحلا حرشو ؛198/ ؛يزيربتلل

 برملا ناسلو ۱ ؛فاصنإلاو ء١٠١۷ /۲ ؛يرعملل بوسنملا ةسامحلا حرشو

 1  هامدقتأ» لدب «امدقتي» : :ىوريو .۸۷ /۸ ؛فاصنإلا يف ةبسن البو .(لعل)

 4701/٠١ ؛بدألا ةنازخو ءا/01/ ؛نيرايتخالاو ؛47 ؛تايعمصألا يفي ونغلا دعس نب بعكل تييلا

 تايبأ حرشو ؛ 4017/١ ؛بارعإلا ةعانصٌرسو ؛ 17/4 ٤/ ؛رردلاو 45و 40و ۲۸٤و

 ينخم تايبأ حرشو 2514 ؛ديز يبأل رداونلاو ء١١٠ ؛حاصفإلاو ۰۲۹۹ /۲ ؛ هیوبیس

 نالو ۳۹۹7۳ ؛باضتقالاو «141/7 ؛ ينغملا دهاوش حرشو ٥۵ ؛بيبللا

 يلاغأو : ۵٠ ؛ةزغلم تايبأ بارعإ هيجوتو 2747 ٣/ ؛ ةيوحنلا دصاقملاو ء(للع)و (بوج) برعلا

 ۳۷0 ؛ ينابملا فصر يف ةبسن البو .. 17 ؛يلاقلا يلامأو م ؛ يرجشلا نبا

 ۳/۱ ؛حيرصتلا حرشو 70١ ؛ليقع نبا حرشو .1۲ /۲و ١/ ٠٠١ ؛ينومشألا حرشو

 باكو «٤٤او ۲۸٦ ؛بييللا ينغمو «(ممل) برعلا ناسلو ٠١١ ؛تامأللا باتكو

 «ًايلأت»و ؛ةرمدو «ةرعد» ىوريو T/T /Y ؛ عماوهلا عمهو ءاله/١ ؛رحشلا

 .ذكيح وحن دهاش الو ««راوغملا ابأ» ىوريو .هايلاع» لدب «أيناث»و



 :(ءامت يبأ لوقك اذه

 ل نع, ل عراونەاي االئاس لُكْنَعقافآلا خٌلئاَست ًادرش َعزاوُن هاياطع تحضأُف

 .لاوقأو ٌلايقأ ةعمجو كلنا نود «ليقلا»و
 00 2 رام دم را ه مر ر ر 3 مم امم عل

 المح نإ ءاجيهلا #4 توملا لمحيو هترغ نحص نم ىجدلاردب حولي.

 ما ريم رو

 (9هبدعلا قيسي بانج 2ے ُهَفيَس هفيسو اسهنيعأ لحك بالك 2ے هار. 1

 .هّفيس مهنع دمغي الو .هلطاسقو هتاراغ مهبفُي ام :يأ
 اورد امّرهدلا هيفركفلا دعاصوت قرتخمرخقلا ءامس 4 هروُشل ./ O) ثلا وف اكفنا ما ا يب م

 "دلجألا اهنيح اًهيَلِإ قاسو ًامدق هي ميمت تَداَب يذلاٌريِمألاوه .6

(1) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(0) 

(7) 

(۷) 

(A) 

 عو ر 2 9 - 8 420 7 .٠

 .«رم تنب ميمت ' ")هد :برعلا مالك نمو أ !اهفرصي ملف .ةليبقلا ىلإ «ميمتب» بهذ

 ف سام ري 9 8 م ةر ساو رر 52

 “الحلا اومّلسأ ناوع ريغ برحلاو  ٌةَنبَقمرصتلا لْيَخَوُهْنَآَرامَن .

 .۷۹ /۳ ؛هناويد يف مات يبأل تيبلا

 «عجر» :لاق مث ««؟نسحلا ظَّْللا نع وه َنيأف ىنعملا ذخأ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 وه «ًالوحنم ًاتيب تيبلا اذه دعب نأ يدحاولا ركذ دقو

 الَّسَع هقالخأ ىلع نأ كو لح هب مامغلا قستسيدجلا !ابَدَهَم

 نامثع ىلع ةءورقم ةخسُت يف تدّجّو» :(ك) شماه ىلع درو هنأ ىلع . 17 ؛يدحاولا رظنا

 وه [تبيلا] ٠ . .دَنْلا بدهم :لئاّطلاب سيلو ءًاتيب جرخُي ١5[ تيبلا] هرونل : دعب ينج نب
 )١15(. تيبلا دعب (ك) يفو )١17( تيبلا دعب يدحاولا دنع دئازلا تيبلا نوكيف . «ُريمألا

 . (ب) نم تيبلا طقس

 لصألاك همامتب تيبلا حرش دروو . حرشلا ضعب هب قحلأو «تيبلا ردص ضعب (ب) يف دروأ

 .(د) يف

 .(ب) نم اهدعب ام طقس

 .(هذه) :(د) يف

 . نتملا يف هانتبثأ يذلا حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع دروأ



 برحلا َلْوُأ اوأَر امل :يأ .ىرخأ دعب ٌةعفد اهيف َلتوُق دق ىتلا ٌناوعلا ٌبرحلا]
 25 -. - 3 ١ ١

 .!|اومزهنا
 س30 9 مو 2 م

 الجر هنظ ءيش ريغ ىأز اذإ مهيراه ناك ىَنَح ضرألا تَقاَضَو .

 ر

 اءيش ريغ ىري فيك :لاقف «تیبلا اذه ب برعلا مالكب هل ٌةيرد ال نم ّنعط

 ُكَّنِإ :ٌبرعلا لوقت 3 . اهحيحص نم ًاريثك ٌركانت هيف رهي ملو هللا هذه فلاي مل ْنَمو

 :كلوق وحن .ًادعاصف نيئيش نيب لإ مت ال ٌةيوسّتلا نأ اوعمجأ دقو ؛ءاوس ءيش الو

 .ىنعملا 2 ٌةعامج موقلا ْنأل ؛كلذ زاج امَّنإو ؛ًءاوس ديز :لاقب الو اوس وُرَمعو دي

 الاد فوصوملا يقبو .ٌةَمّصلا فذحف .ءاوس هب ا یش الو كّنإ : اذه ّصيخلت امّنإو

 ,هلثم ذي ُرَكَفُي وأ هب أبْعُي ءيش ريغ : :يأ ؛ءيش ٌريغ ىأر اذإ :هّلوق كلذكف ءاهيلع

 دجسملا راجل ًةالص الإ : "لاق هنأ مُلسو هيلع هللا ىّلص ّيبنلا نع ّيِوُر ام ام اذه لثمو

 جرخي ملو .هلزنم ذب ىَّلص ول دجسملا راج َّنأ ىلع ٌةمألا تعمجأ دقو .[دجسا 1 الإ

 هيلع هلوق اولوأت اذه لجأ نمف هلع ٌةيزجم هنم ٌةلوبقم هئالص تناكل دجسملا ىلإ

 ءاهنم لضفأ دجسملا 2 ىًّلصي ام ْنأل ؛ ؛ٌةلضاف وأ ٌةلماك ٌةالص ال هانعم نإ :مالسلا

 . هللا همحر سابع نبا نع ىكحُي ام َكلذكو . .اهماقم فوصوملا َماقأو : ًةفصلا فذحف

 ًائيش كت ملو :هانعم :لاق (!4اًيش كت َمَلَو ُلْبَق نم كتل ْنَقَوط :ٌلجو رع . هلوق £
 ليل هيلع ريس : لاقي :هي هيوبيس لاقو هب ملعلل هدير وهو ,روكذملا فذحف ؛ًاروكذم

 فذح ىلع لدی هلوق نم اذهف :ىنعملا كلذ تدرأو ًةفصلا تفذح تئش ناف «لدوط

 .(ب) نم ةدايز (1)

 َءيش الو كّلإ وحن اذه َلثم برعلا ءاج دقو . هيف ركَفُم هب لوفحم ريغ يأ : (2ك)يقدرو (۲)

 ًاروكذم ايش نكي مل» : ىلاعت هلوق هلثمو . .ًادعاصف نيئيش نيب ًالإ عقت ال ةيوسّلاو ٌءاوس

 هب قحلأو «طقف تيبلا زجع (ب) يف درو دقو .«ءيش اندنع مودعم ا نال ؛4[١ ؛نانسنإلا]

 . حرشلا نم ًاريبك ًامسق

 ؛ ١/ ٤٠١ ؛ ينطق رادلا ننسو :1١1و ۷١ /۳ ؛ يقهيبلل ىربكلا نئسلا يف ثيدحلا )۳(

 27١1717 .:ثيدحلا ؛لامعلازتكو ؛ ٤۳۹/١ ؛يرابلا حقو ١ ؛مكاحلا كردتسمو

 . ٠١١ ؛ يطويسلل ةرثتنملا ررّدلاو 4/7 ؛ يطويسلل ةعونصملا ءيلآللاو

 )٤( ؛میرم ۹.٠

 .(ب) نماهدعبام طقس (۵)

 س لھ س



 05 ري درج لوق نم ؛يرمعل ؛تيبلا اذهو ؛مهدنع عئاشلاك : ةفصلا

 جتا ْمُهَدْعَب ءيش لک بست كورت

 صامل 7
 يلع ينربخأو 4م هيلع ةَحَيَص ل نوبسحيإل : :ىلامت هّنوق هلک اذه لصأو'

 ينثدح : :لاق ءفافُحلا يلع نب نسحلا دمحم وبأ ينثدح : :لاق بتاكلا ٍنيسحلا نب

 بيلاسأ نسح رعشلا امّنِإو ,ءارعشلا نم هب دتعيملسم وبأ ينثددح : :لاق .هّيورهم نبا

 ىلثُا ةقيرّطلا َكولس بحأ نمل اذه ثم ركذأ امئإو ,هيف يناعملا جرخت يذلا مالكلا

 .ايلعلا رعشلا ةعانص ٌماكحإو

 "دعس ام لفطلا تاوُهل 2ے ليخلاب تَضَكَر ول موّيلا اد ىَنِإَو هدعَبف .4

 :("!اضيأ لوق : ةغلابملا 2 اذه ٌلْثمو .(“ !اهُتلذو اهّتَلق ديري
 بتاك طخ نم تری ام مّقُسلا نم هسأز قش اتقا موو

 3 و 0

 :("اهلوق هلثمو

 يسنرَت مل َكايإ يتبطاخم ًالول

 ,(")بتاكلا دلاخ لوق, هفطلأو هنسحأ نمف .هيف اورثكأو اذهب ٌساَتلا قبس دقو
 ر فلا ُهُحَرْجَي طف ايش رأ ْمَلَو ةّرجَف ارطاخ يركفبّرَمَو

 . 17 4ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (0)

 ) )۲؛نوقفانملا ٤ .

 . حرشلا نم ةدحاو ةلمج هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۳)
 .(؟1) تيبلا حرش رخآ ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس )٤(

 . ۲۰۹ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا )0(

 .؟ ؛هناوید يف يبنتملل وهو «”لجر ينا ًالوحُت يمسجب ىفك :هردص (5)
 . «ًايش» لدب «ًأَملَح» ىوريو ‹ 55ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس (۷)

 « طارفإلاب لزغلا سيلو « هطارفإل هنسحأ نم اذه سيل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب . (8)
 . عجرال :لاق مث ««قمعتلا نم غلبأ هيف عبّطلا :ءيش هال

 س 0-7



 :"مالتسلا دبع لاق ام ّنسحأ مق
 اّمكَي ناب امم ىّنْماِب وأ ظحللاب ايمو هيَدَح ٌةَلالغْسَف تق

 3 4-5 ت 5 5 3 .٠

 ."مقسلاو ةفاخلا 2 يبتتملا تايبأك فطألاو ةقرلا 2 اذهف

 الَجَو مهَقلَت مث ىلألا َتلَتَق دقو اررج مهتيقال ىنألا َتكَرَت دَقَف 4

 “ولم ام َدْعَب يناضَق بحملا بلف هب ليلدلا بلف (!فَدَق همهم مك

 عما” د تل تر لكلا 7
 :' رمحألا فلخ لاق هي هوجن «فدقلا»و ا نم حستا ام ٠ :«همهملا»

 هم ص

 .هكلاس بعر ةدش ديري

 )١( ؛ هناويد يف يصمحلا نجلا كيدل تيبلا ٠۷۸ .

  (0نم هبرقل سفتلا يف مقوأو ْنسحأ مالّسلا دبع تيب» :(ح) / ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 .«دوهعملا

 ) )۳.«اعم» اهقوف بتكو ءامهّمضيو لاذلاو فاقلا حتفب (ك) يف اهطبض

 ):( هقوخ ديري ِهّنأل ؛بيبحلا لقي ملو «بيبحلا ديري وهو «بحلا بلق :لاق» :(ك) يف هحرش

 نم هفوخل ةرورض هرجهي امّنإَف ءهتشاعل ًاّبحم ناك اذإ قوشعملا نأ كلذو «هقافّثا ةدشو

 ةلبج نب يلع لوق هلثمو «ةرايرلا هذه فّلكت املْبَحُم ريغ ًابوبحم ناك ولو «شاو :

 ا [اعزج شاو لك] نم ًارذسح ًامتتكم ينراز نم يباب

1 

 ؟اعلطاردب للا يفخي فيك [نسح هيلع غآرئاز] |

 ؛ هناويد يف كوكعلاب فورعملا ةلبج نب يلعل ناتيبلاو]  .]۷١.مفّدق يف عقّرلاب : ةخسن يف '
1 1 . 5 04 

  (0)؛لوألا ءزجلا « يناثلا مسقلا ؛نويسنم نويسابع ءارعش يف رمحألا فلخل تيبلا ٠١ ,

 ؛يناغألاو 7١/ . 771١نيردصملا نم اهانفضأف «لصألا نم «هب» تطقسو . |

 )( امدعب يناضق : يبنتملا لوق اًمأو ءديعَبلاف فّذقلا امأ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ةَبْقر ىلع يناضق :لوقيف «ةروصلا هذه نم نيبآ هروصي نأ دارأ «سبل هيفف ءالطم
  s4ساو  00 2 RUت

 انما نوكي دق لب ؛ًافئاخ نوكي لاطملا دعب يضقي بحم لك سيل هنأل «ةاشو فوخو

 «نايبلا صقنو سابتلالا نم هارت امك اذهف ؛ًانطوتسم .
| : 



 الأ ذإ سُمشلا رحب يجو َرْحَو ٍهزوافُم 4 2رط مجتلاب 0ت تدقع . ۲۹

 لوق اذه. ٌةاجتلا وهو ,زوفلاب ًالؤافت كلذي ثتيمس امّنإو ,ةزافم عمج :«ٌزوافملا»

 ْنم «ٌةزافم» تيمس امّنِإ :بسحأ اميف ءارفلاو ةديبع وبأو يبارعألا نبا لاقو ,ساّنلا : ةّماع

 ًاليل اهيف ترس :يأ «ٌةكلهم» :مهلوق لثم ؛ ءاذه ىلع ؛يهف ؛تام اذإ :«لجرلا روف» :مهلوق

 ."سمشلا ىلع ًاراهنو مجَّتلا ىلع
 "بلاو لهسلا كيا يب رمش فخ اهاصح مص تحكتأ ۷

 انو. ةأرملا ًاطوت امك اهيفحب اصحلا يتحت تَّنطَو : :يأ: :«تحكُتأ «: :هلوقو

 ا ُبسحأ اميف يحي نب دمحأ هدشنأ ٌرعَشلا لاق امك: امهنيب تعمج ىنعملا

 دورو ىو لبيت تاب دسيحولا ينب و ابك تکا

 ديرلا سيلبا دلج يوه دومع ىلع نيوه نرطُف

 ديعصلاو ةاَرمّلا ىح ىلع  ديهّتتالب نوجا ضف
 يب اس رو

 دوه لاجر تام امك ىّتوم ٍدوُدُحلا ىلع ىمعّرص تَحَبِصأف

 )١( فاقلا ديدشتب «تدّفع» :(ك) يفاهطبض .

 ىلع رهاظ ىوهلاو «هيف هيلع ال القآ» ريسفت َدلَّرت» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يفاهدعب (؟)

 رخو :هلوقو «ًاليل هريس ىلع لدي «هزوافم يف يفرط مجتلاب تدقع د : هلوقو «هماكحأ

 اا يلعب لن هلوق نأ الإ «حبصأ أ هّنأل < مجّنلا ينعي «الفأ ذ ! سمّشلا رحب يهجو

 اذإ اثرا مسا وه : مجّتلاو ««تلفأ» : لاقل موجُنل ا دارأ ناك ولو ءدحاوه هركذ يذلا مجتلا

 مجَتلا لعج هّنأكو «تقوو نامز سمشلا رح نيبو هنيبف ؛مجتلا لفأ اذإو ءّدحاولا هب ديرأ

 .«سٍبللا نم هيف ام اذه ينو «ةرجاهلا يف لأي

 اذإ لجرلا روف :مهلوق نم وهو ءًالؤافت ةكلهملا اهب تيّمس ةزافملا» : (ك) شماه ىلعو

 . «ةكلهم :مهلوق هنم اذه ىلعو «تام

 رّمشغت لاقي . [اذك] لعف ريغ ىلع يتلا ةقاّنلا : ةلمعيلا» : لاق هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس (۳)

 :(د) يفو .هيف ءانغ الو ء«هتحت لئاط ال ءازتجاوهو .«برتقم ىنعملاو رمذغو رمذغتو

 . ناسي : يأ ءاهيلع لمعي يتلا ةقانلا : ةلمعيلاو .اهقخب اصحلا يتحت تنطو : يأ «تحكنأ»

 اهيلع شعأمل )٤(



 ةناتكلا ةيحاصمل هل تانب اهلعجو ءًاموق اهب ىمر ًاماهس نيعي : :«يبّذج تانب»

 ىلع :يأ : :«دومع يعم هلوقو « 'مهنيبو اهنيب تعمجو و مهب ماهتملا تبل: يأ . ٍبنجلل

aو ومع ره ت ےہ  
 لزافاّشأع ليلا لواطت لْبذلا تالّمعيلاديز ا

 ءرمذغتو ءرمشغت : :لاقي . ٍدّصق ريغ ىلع تبكرو ,ثفّسعت : يأ : :«ترمشغت»و

 :(!ًاضيأ دشنأو . ("؟يرتقم ىنعملاو .رمذغو

(010 

00 

 2م

2( 

 00 5 ىو هلا وا

 . 04 ص لوألا دلج ا يف امهجيرخت قبس

 اهّنأ سیلو «تادجو ًافينع ًاريس تراس : :ترمشغتا 2 ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 «ريسفتتلا يف طلع هنم اذهف «قيرطلا جهنمىلع يهو ؛ رمشغتت دقف «دصق ريغ ىلع تراس

 ؛ يعمصألا ةشنأو يتعب أل إل نارا ف سلو
 ما معاي م ٠

 اذه َدروأ دقو «قيرَّطلا ريغ ىلع ذخألاب سيلو /ُدَدَشّتلاو فثعلا وه امّنإ رشا نأ ىلع كّلدي اذه

 ىلعرثعأ ملو .«مجر» :لاق مث ««ظقيتسا اذإ مئان هّتكلو ؟لجرلا ىنعمل هيف طف ًالهف ءدهاشلا

 . اهركذ ىتلا تايبألا

 :َرَخآلا لوق اذه دهاوش نم نكلو» : (ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب

 ارم لقت ة قو نو اذ ايز اتتا ایل نإ

 ر كرل ٌريسَص

 دقو ءًاضيأ يم ةيماعلا الو ةيشحولا ةيفاخلا ظافلألا هذه لمعتسي نأ ثدحما ناسحإ نم سيلو

 . «مهريغو ءارعشلا ىلع برعلا خل تعسوأ

 امهب لّثمتي جاجحلا ناكو ء۷١۳٠ /۳ ؛لماكلا يف « ةثالثلا تايبألا نم يناثلاو لوألا ناتيبلاو

 :اهيفو 2١١857 /۳ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن الب امهو .كانه ةصقلاو «دربملاركذام ىلع
 م -

 . (ةينو» لدب «ةعاس»



 وقر ر«

 الجز اهناطيغ 2 نجلل تعمس اهقرمث قوه يصيمق وشح تنك ول. ۳

 ."اهّركذ ىّضم دقو ؛بكأّرلا اهيلع دمتعي يتلا ٌةداسولا :«قرمللا»
 ءاج وأ 00 ىّلاعت لاق ٤ 0 )0 ضرألا نم "ضفخنا ام وهو .طئاغ عمج : :«ناطيغلا»و

 : یحی نب ٍدمحأ نع نسحلا نب ٫ دمحم ىلع ٌتأرقو )م !«طئاقلا ن نم ٌمكدَحَأ
8 

 3 “ووو

 ةيثلا ناطّيغ لاما ذي هِيَ ةو ةنمدب حا

 ,() اًدّمع لاقو 4

 يم عي ود >4

 لكس الد :ىلاعت هلوق ب :لاق بلعث نع نّسحلا نب دمحم انربخأو
 م

 ر توصل : :«لج لاو ءاتج يمس ٌرتتساام لکو ,ةكئالملا نم فنص :نجلا» : :"!ٌنجلا
 ل

 : “ريه لوق ْنِم فَلا اذهو .دئنيح يبايث تحتو يعضوم 4: يأ :«يصيمق وشح»

 :قرمُتلا» :(د) يفو .حرشلا نم ًاريسي ًامسق هب قحلأو ء(ب) يف طقف تيبلاردص دروأ )١(
 بتكو .«بكآرلا ةدخم» :(ك) يف ءاهقرفد تحت بتكو .«توّصلا :لجّرلاو .ةداسولا

 . «اهتافاح يفد :(ك) يف «اهناطيغ» قوف

 .(ب) نم ةرابعلا تطقس (۲)

 .«ضفخملا» :(ب) يف ()

 )٤( .لجّرلاو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس . .«
 .47 ؛ءاسنلا (0)

 :امهلّوأ نيتيب نم يناثلا وهو ءنيتيبلا نيذه نم لوألا (5)
 فام هات الوهئءاج

 دمحم يبألو .(ىعو) سورعلا جاتو ء(يعو) برعلا ناسل يف يملذحلا دمحم يبأل
 . ۲۷۸/۱ ؛ ميجلا باتك يف يسعقفلا

 . هيلع رثعأ مل (۷)

 ) )۸؛فهكلا ٥۰

 حالصإ بيذهتو 7707 ؛قطنملا حالصإو ء١١ ؛هناويد يف ىملس يبأ نب ريهزل تيبلا )4(
 ؛١/1۸ ؛ملعملا فوشملاو , ۸ ؛ قطنملا حالصإ تايبأ حرشو ۷٠٤ ؛قطنملا

 لپ س



 - 3 اا م و - 9 - و سام و مع

 "ثراه ذل ك4 جلو لار” د اذل تأ عردلا وُشَح منو

 ("ادلَّضَف يذلاب اهتم تشع اهرّثكأ تام سْفّنب تْلَصَو ىَّتَح .4

 2 سك 2 م2. 0. -

 .لضفي :اولاق دقو ءلضفي :ءىشلا «لضف» لاقي
 ساه مر 0 ما ماس م 3 9 ماه ر صام ما وەر

 حب ل ھو ادا سم ای ر ىلا ىسحا 2و الخب دقف ايندلا بهو اذإ نم اي هس لاطملا ىشخأ الو كادن وجرأ.6
1 2 52 

 : "ةاسح لوقك اذهو ؛هئاطع ٌريثك لقتسي :ىأ
 ع 50 و و مر” مامن و ˆ وو
 مولاة ةّيطَع ضعبك الإ هدنع هاري الو ليزجلا يسطعي

 م 5
 ٠٠٠/١« ؛رردلاو ء9١7ةو ۳۱۸و "307/5 ؛بدألا ةنازخو «070/5 ؛فاصنإلاو

 6/١ ؛ حيرصتلا حرشو فض ؛ هيويس تايبأ حرشو 0۸۹ r/ ؛بمللا نيع ليصحتو

0 
 : 7179/١ ؟ءارعشلاو رعشلاو ۲٠/٤ ؛لصفملا حرشو 277١ /4 ؛ةيفاشلا دهاوش حرشو

 ءالد ؛فرصني الامو فرصني امو «(مسأ)و (لزن) برعلا ناسلو ١/ ۲۷١« ؛ باتكلاو

 اليو . 0۸۷ /۲ ؛لماكلاو ٦۷/۱۷ ؛صصخملاو ۸١« /© ؛عماوهلا عمهو 7007١ /“ ؛بضتقملاو

 :ىوريو . 57و٠0 ٤/ ؛لصفملا حرشو « ۲۳۲ ؛ينابملا فصرو ۲٤۷« /۷ ؛بدألا ةنازخ يف ةبسن
۳ 1 2 5 2 2 

 رْعذلا يف جلو لازتسلا يعد ذإ ةماسأ نم عجشأ تنألو

 ةرشع ءوسو ءافج ؛«يصيمق رح سنك ولد : هلوق» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (1)

 ينبني ا اذهف «٠ ءهسبلي نأ ًالضف هيلإ رظني نأ ٌكصيمق ٌرّذقي هّلعلو ءاذه / ريمألل لاقي نأ

 ضرخلا ٌةَباصإو نايبلا وه امّلإ هّلك َرعّشلا كإف «هنم سرتحيو هيعاري نأ نطفلا رعاّشلل

 . «مظّتلا نسح يف هعضاوم يف مالكلا عضوو

 .(ب) نم امهحرش عم (75-50) ناتيبلا طقس (۲)

 دقعلاو 748/4 ؛بدألا ةنازخو ء۷ /15 ؛يناغألاو ء۳۹ ١/ ؛هناويد يف تباث نب ناس تيبلا (۳)

 ؛ديرفلا 1۲١/١ .



*1۹۸( 

 ٌةّيده ٌناسارخ نب « هللا ديبع هيلإ ىدهأ دقو ًالاجترا ءابص 2 ًاضيأ لاقو

 :"!لسعو ٍرّكَس نم كَمس اهيف

 لشو تا ركاب تاو لمألا ةرثك سالا لعَش د.١

 ٍلثملاة ياغ دوجلا 4غ تنكل اوقعو توام تاح اونم ؟
 و £ 5 5 . ر م. ماس م .

 “°لسرلایو مساق ابأ "اهيا هب تشعب امي ًالهسو الها .۳

 ٍلجَر خ دايعلا تيار الل اميدهم تيار امة يده.

 : ساون يبأ لوقك اذه
 ر

 < 2 مل اَلا عمجي نأ رگ شب هلل سلو

 2 نقف ؛نايبتلاو (r ؛ىدحاولاو 6/١ ؛دمحأ زجعمو 05 ؛ هناويد يف تايبألا )$(

0010 

20 

(۳) 

 ع

(o) 

 . ۲٠۰ /9 ؛يقوقربلاو ۱۱١ /۱ ؛ يجزايلاو

 اهيف ٌةّيده ناسارخ نب هللاديبع هيلإ ىدهأو» : (د) يف يهو «ًاماق لصألاك (ك) يف ةمّدقملا

 . (ب) نم ةمدقلا تطقسو . «لاقف « « لسع يف زولو رّکس نم كّمس

 . «ةخسن يف هيإ» : (ك) يف اهتمت

 هْيإ :لاَقُي امَّنِإ هل ىنعم ال اًنه اه «اهيإد :هلوق» :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب

 . «ًائيدر ًاوشح ناك ًازئاج ناك ولو ءاّنع فمكا ىنعمب اهيو :انثدح

 . ۸١١٠و 1777و 4١9 ص هيف هداشنإ داعأو « ۹۰۷ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس

 ىنعملا ذخأ نمو ««دابعلا» نم نسحأ «مّلاعلا»» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . «هسفن حّضف دقف هترابع يف صّقنف

 اذه ناك نإ ديحو اي : ةتكن» :هيف لوقي ديحولا ىلع خسانل قيلعت نميألا شماهلا ىلعو

 حاملا يضرُت ال تادوجو نم ملاعلا ظفل هيلع لمتشا امل نسحأ دابعلا هلوق دجت تسلف لوقي

 دابعلا اأ مهريغو ليخبو «نابجو رجاف نم قلخلا فانصأ هيف لخدي ذإ اهبلع لمتشي نأ

 نملرظناو «كلذك اهل عقي ملف هللا باتك يف ىرقتسا دقو «نيمركملاو رايخألا ًصخي ظفلف

 . نزولا هعم ميقتسي نأ ًاذإ هيلع عشبأ ناكل غلبألا تلق ول هتبتاع تئج



 ماع 7 520 - مام فاش 8 ر 0 ار

 لسعلان: بةكريؤؤ حبس اكمساملقأ تام لقە

 ؟يسلبق دياهتنأىَرَي الْنَم دي لجأ ىلع يفاكأ فيك .+

ع ةزمهلا لدبأ هنأ نإ نومهم ٍلصألا ذي «ةديلكأ»
 نغرف دقو ؛سایق ريغ ىل

 ٌزومهم اذهو «(مهّؤامد ًاَّفاكتت نوملسملا) :"!هَّلسو هيلع هللا ىَّلص ٌهلوق ُهنمو ؛هنم
 م سس و س

 .ةياورلا طبضَي ْنَم دنع

 نبا ننسو ؛ ؛يئاسنلا ننسو ۱۷۹ /٤و 41/7 ؛دوواد يبأ ننس يف ثيدحلا )۱(

 وهو .و ۲او ۹۲و م٠ /و ۲۲و ۱۱4/۱ ؛دمحأ دنسمو A40 /۲ ؛ةجام

 . صاصقلاو تايّدلا يف ىواستت :هانعمو cT 1/0 ؛ يورهلل نيبيرغلا يف



)*[)199( 

 ر ٍقيدصل هابص 2 ًاضيأ لاقو

 ويلف تدجو امّرَكأ تدجوق دايحَر ' 52 ذإ كرب تببحأ . 1

 الُّيصأو ةركُباهيَلإ بص بغار مراكملا ذ كنا تْملَعو ١

 ("!اليمأَتلا اهَّقرَظَو كْيَنِإ يتم  ًةيدَه ينإ يدهت ام تلَعَجَف .*

 ام حودمملا « هقيدص ىلإ ىدهأ نوكي نأ :امهدحأ .نيينعم لمتحي ثيبلا اذه

 :"اهلوق 8 يمورلا نبا هّكرت امل ًالامعتسا اذه َنوكيف .هيلإ ةادهأ هقيدص ناك

 ؟ىَّلمّتي اًَمُلُكْنِم [ءيش] كم جو يو كيلإ يدها ءيش يأ

 ؟ىتجي كنمام َكَيَلِإ يدهأقأ ايادّهلا مّيعُتلا د ةئِجايَكْنم

 ٠۷۸/۳‹ ؛نايبتلاو 4۲ ؛يدحاولاو 47/١ ؛دمحأزجعمو : 14 ؛هناويد يف تايبألا (#)

 . ۲۹۵ /۳ ؟يقوقربلاو ۰۱۲٤/۱ ؛يجزايلاو

 . «لاقو» :(ب) يفو . «هابص يف قيدصل لاقو» :(ك) يفو . (د) نم ةعطقملاو ةمدقملا تطقس )000

 . بطاخملا ءاتيو «تدرأ» :رداصملاو (ب)و (ك) ينو ؛مّلكتملا ءاتبو لصألا يف اذك (۲)

 .ًاضيأ هيلي يذلا تيبلاو هزجع طقسو :(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ (۳)

 نمام تلعج يأ» : لوق نم ادت لصألاك جرشلا هب قطو«( یف همامتب ت تيبلادروأ )٤(

 ام: ؛هيلإ هادهأ « قيدص ىلإ ىدهأ نوكي نأ وجيد : :(ك) يف هحرشو .«. . .نأ كتداع

 تناکام : :لاقو «[اذك] همجتسا نوكي نأ رخآلاو . [نيتيبلا] : هلوق يف يمول نبا هفصو

 ءاوتم يأ كيلع دجي هلوقو . كيلإ هتيده ادف ءهبسحاو ؛ كدنع هعد ىلإ هيدهت نأ كتداع

 رصقت ال هلمح نع تكسمأ اذإ كنأ رخآلاو . ليوأتلا ىلع كنم هلصأ ّنأل ؛ هيلع فيفخ

 يلعفل تلعج يأ ءاهفرظ :هلوقو «يدنع نم كطعأ مل «لاح لك ىلع ءيش ال كيلع

 . «كيلع هترَّقو كلام وه امّنإ ءاهل فرظلاب اهيلع ًالمتشم يتيده لبقي نأ
 ةملك نم لاّدلا يور ىلع ۹١٠١ص لوألا دلجملا يف يناثلا تيبلا حتفلا وبأ دروأ (5)

 ال يمورلا ناويد يف نيتيبلا دجأ ملو . كانه هيلع ضيفتسملا انقيلعت رظناو ««ىَدهُيد
 .لاّدلا يور ىلع الو نوثلا يور ىلع



 فيك :لاَق يمورلا ُنِباَو .هنيعب ًءيشلا كلذ هيلإ ىدهأ هنآ ربح يّبنتملا نأ الإ

 دحأ اذهف ؟فيطل لصف امهنيبق كنم ىَدهُي ْنأ هلثم ةداع نم ام َكيلإ يدهأ

 نورتو يلإ هّيدهت ّْنأ كتداع نم ام ٌثلعج'' َدارأ نوكي نأ رخآلا ىنعملاو ؛نيينعملا

 دشأ لوألا لوقلاو .2'!هّمّلكتتال نأ كئاسأ : :يأ "كيل كيلإ ينم ٌةّيده كقارف تقو

 تلعج :يأ ءاليمأّتلا اهّفرَظو» : هوقو .فطلأو ىوقأ يناثلا ٌلوقلاو .(”رهظأو ًافاشكنا

 OF ام ىلع ٌفرَّظلا ٌلمتشي امك ةّيدهلا هذه ىلع ًالمتشم كلذ كّلوبق يليمات

 “ال يقَت يلع ُهُلَمَحَم ُنوُكَيَو هلوُبَق كيدي ىلع فِخَيَرب ٤

 كلام ْنِم وه امّنإو ءيلام نم ًائيش كلل فلكتا مل يّنأل ؛ ؛هيذ كيلع ٌةفْلُك ال :يأ

 لمحم نوكيو :يأ «اليقث يلع هّئمحم نوكيو»» ,كدنع هلاحب ّيقب وأ .كيلإ داع
 ."!إهب] كلعينص لّماكتل يلع ًاليقث هلوبق ىلع َكركش

 اع اع اع

 ؛«. . .تقو هيندوزت نأ كتداع نم ناكو يدهت تنك ام تلعج :يأ» :(ب) ةرابع )1(

 . حرشلا أدتبا اهبو

 نتملا يف اهتبثن ملو « «هيلإ هيدهي ناك ام ضعب هيلإ ىدهأ نوكي نأ زوجيف» :(ب) يف انه داز )۲(

 . لصألا صن ةيادب عم قباطتت اهنوك

 .«ًائيش يل فّلكتت ال نأ» :(ب) يف ةرفز

 .«فطلأو ىوقأ يناثلاو «رهظأ لوألاو» :(ب) ةرابع ()

لما ب ناك هلآ هانعمو ؛دابضغ لجر لوق اذه» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )0(
 ءًائيش 

 «يلإ هيدهَتْنأ برت تنك ام كليلإ تيدهأ دق : : هليحرر دنع لاق هراظتنا هيلع َلاط الف

 .«هيلع لدي مالكلاو «كيلع ًاضيأ كلاي يلمأ ُتْدَدَر : : يأ :ليمأّتلا هقرظ تلعجو

  (Uلصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ .

(VW .ر تنأ : : لوقي «ديدشلا ْمّدلا لمتحي اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف اهدعب 
 فخي

 «ديعو ىلع همالك لمتشيو «ًافيفخ ُهتيأر ناو < ؛ يلع ليقث هنأ الإ « هب تدعوام يكرت هيلع

 . (ب) نم ةدايز «هب»و . «ىنعملا هجو اذهف

 - النه



+( 
 هيب

 :©)دابص ًاضيأ لاقو

 "ئاق انآ امل افلح ايَشَحَتآلَو ليال اتاهَف يقدو اير امة. ١

 الخ نم چرخ د قدولا یرتفو : :لجو رع هللا لاق :TN :«قدولا»

 رطملا ىلع هب ٌلَدَتَسُي امم هوحنو قربلا يهو ,ةليخُم عمج «لياخما»و

 دقو." ااهرطم ىلع لدی ام : :يأ ٠ اهتليخمو ةباحسلا لاخ ثيأر :لاقیو « '![هريغو]

 دقو «يبضلا لضفملا ىلع در هنأ رمحألا فلخ نع ىّوريو .هلاخ وأ لُجرلا لاخأ

 امتع هَ ل يْخُم اكرام ية

 :ليخم وه امّنإ :فلخ هل ٌلاقف ؛ةمجعم ريغ ءاحلاب «ٌليحُم» :ليضفملا ٌلاقف

 ء11 4/9 ؛نايتلاو « ٤٩ ؛يدحاولاو ء١/115 ؛دمحأز جعمو «۲۷ ؛هناويدفةديصقلا (#)

 . ۲۹۱/۳ ؛يقوقربلاو 1177/١ ؛يجزايلاو

 .«لاقو» :(ب) يفو .ًامامت لصألاك (د)و (ك) يف ةمّدقملا 000(

 ؛ ةليخم عم» :(ك) يف هحرشو . حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ (۲)

 . [تيبلا] ىشعألا تيب يبّضلا لضفملا فحصو «رظنلا ىلع هب لدتسي امو «قربلا يهو

 . «ءاحلاب ليحُم «لاقف

 «. . .لياخملاو» : هلوقىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (۳)

 .«نآرقلا يفو» :(ب) يف (4)

 . ٤۳ ؛رونلا (0)

 .٠. . .امتشع اذإ : هيبحاصل لوقي» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقسو . (ب) نم ةدايز 000

 .٠ . .هيبحاصل لوقي» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (۷)

(A:بيذهتو «(ربك) سورعلا جاتو «(ربك) برعلا ناسلو ء۲۹۹4 ؛هئاويد يف ىشعألل تيبلا  

 ءاحلاب «ليحم» رداصملا ضعب يفو ««دش» لدب «لشد ناويذلا ينو 5١7/٠١. ؛ةغللا

 . حتفلا وبأ اهّدر يتلا ةلمهملا



احسلا | لاخ ىأر يذلا وهو
مّه ىلع اهنم قفشأف .ةب

يرض لكم اذهو ءاهدشف ه
 ه

$ 

أ نم امُتيأر امّكْشع نإ : : ووشو . هييحاصل
باجتو] يتّمه هيضتقت امو يرم

 ام '"[يت

عذأ ام يقيدصتب هش
 ل و ر حا نب صفو هي

بئاَص ْنِم سالا ساسخ ينامر .۲
“ندانجلا هيدي نم نطق رح 1 هتسا 

 

لاو ."!لجارو سراف نم موقلا ينءاج :كلوقك اذه
 ,/ كابو كحاض نيب موق

00 
 ةمرلا يذ لوقكو

جساو وأ عساع ْنِم ُسِيعلاو
 يهو اهيبناج نم َّنْرَحُنُ ًابّبَخ 

 بلم

 باصر/ :لاقيو ؛( "كاد ٌرواجتي ملو «هّتسا باصأ دار: :«هتسا ٌبئاص»و

 صم ب بئابص وهذ ءهباصأو فدهلا مهسلا
. 

 .؛هيبحاصل» :(د) يفداز )١(

 .اهنم اهدعب ام طقسو «(ب) نم ةدايز )۳

 بلغأ هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ م
 نيب نم يأ ىلع» : (ك) يف هحرشو . . حرشلا

 نم يأ ىلع ًانطق رخآو : :ىوريو .هدي يف ةراجحلا فعضي نمو ؛ ةيمرب هتسا بئاص

 عم لئاط ال مالک وهو «هتسا بئاص : هلوقو «بئاص

 بئاصو» : هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس )4(
 .٠ . . هتسا

 بئاصو» : : لوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس 2
 . .هتسا

 :(زحن)و و (جسولاو (جسع) برعلا ناس ا ؛ هناويد يف ةمّرلا يذل تيا 000

 ؛«515/4و 718/١ ؛ةفللا سيباقمو 774/١ و7717/4و١1/* ٠ ؛ةغللا بيذهتو

سو)و (جسع) سورعلا جاتو «(حبس)و (زحن) ةغالبلا ساسأو
 ء۱۱۹۸ ؛صّصخملاو ؛(زحن)و (ج

اضيإلاو هيبنتلاو « (زحن)و (جسو)و (جسع) حاخّسصلاو
 لمجم يف ةبسن البو . 71١/1١ ؛ح

 .«بلتست»و «؛يفدو ءايلا حتفب «نزحني» لصألا يفو . 11۸/۳ ؛ ةخللا

0 ٠ ٠ 
 ينامر اذإ يأ» :(ب) ةرابعو ««يأ» :(ب) ينو .«ىنعم اود :(د) يف

(Vv) 

(A)كلذ» : :(ب)و (د) يف ». 

ر : :لوقي امّنإ» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (4)
 ةروع باصأق هيلع همهس داعو ينام

نطق : أو و ءياّيإ هيمرب هّسفن حّضف :يأ «هل
 هظفلو حیحص ه ءانعمف ةلدانج ا هْيَي نم 

 . ؛ءيدر َقَلَخ



 و رار ق و مص سل مر

 “لهاج يي هنا يملع لهجيو هَلهج لهجي وهو يب لهاج نمو. ۳

 “للجار نْيَكامّسلا رهظ ىلع يئاو ٌرِسعم ضرألا كلام يْنَأ لهجي .؛

 نيكامسلا تولعو َضرألا ثكلم ول :ٌلوقي «لاحلا ىلع «ضرألا كلام» بص”

 لصأ مل يّنأل ؛ذئنيح الجار ُةّسمتلا ام (ادّّبو ةمورأ ام دعبل يسفن دنع ُثنكل

 ؟هدعب يذلا تيبلا ےب ٌلوقي هارت الآ دعب هدصقأ يذلا يبلطم ىلإ

 “ر واطتما ىدا ينْيَع كرصْفقَيَو بم لك يتمه يدع ٌرْعَحُت ٥.

 لزالز يف ميضلل تدب نأ ىلإ 2 يبكانُم لورق ال ادوُط تز امو ٦.

 ةلزنمب ميضلا نم ينقحل ام نأكف :يأ .هدهاش مدقت دقو ؛لبجلا :«دوطلا»
 .ا"هسفن َنأش مّظعي :لبجلا 2 ةلزلّزلا

 9 2 000 هام 2 ر هَ 7 0

 “قالق نهلك سيم لقالق اشحلا َلَقَلَق يذلا مهلاب تلَقلَقَه .

 طقسو .«هابأت رعشلا ةعانصو لهجلا ريثك تيب اذه» :(ح) ديحولل قلعت لصألا يف هدعب )١(

 .(ب) نم تيبلا

 «ضرألا تكلم اذإ يأ» :(ك) يف هحرشو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۲(

 كلامو . يقاقحتسال ؛ يسفن دنع لجار ينأكف «نيكامّسلا ىلع تنك اذإو « هّقحتسأ ال رسعم انأف
 . ناك اذإ يأ ءًامئاق هنم نسحأ د يز :لوقت امك ءرهظ ىلع : هلوق كلذكو «لاحلا ىلع بوصنم

 . «بصتلاب ًارسعم : ةخسن يف .لاحلا ىلع ضرألا كلام بصن : ةيشاحلا نم

 .«لاحلا ىلع بوصنم كلام» :(د) يف ةرابعلا (۳)
 :اهدعب (ب)و (د) ةرابعو .(د) نم «همستلأ ام دعبو» :تطقسو «مظعو» :(ب) يف )€(

 0... .لجار رسعم يّنأك»

 .(ب) نم اهدعب ام طقسو «(د) نم ؛ذئئيح» تطقس (5)
 .(د) نم حرشلا طقسو .(ب) نم حرشلا عم (5و 5) ناتيبلا طقس (5)
 ءُهّنأل هدصق يذلا هضرغل ص قن ميّضلاب هفارتعا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۷)

 ؟لجل ا حيلا رضي لهو «ميّضلا ينلاني ال :لوقي نأ هل يغبني ناك ؛مالكلا قايس ىلع
 .«هتاخاؤمو هئاعارم قذاحلا مزل ماظن مالكللو ءاذه لاثمأو

 :(2) شماه ىلعو .لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۸(

 ~~ ¥ ل



«نهلك» نم نهو] :ةفيفخلا ةقاّثلا يهو ٍلقْلُف عمج :«لقالقلا»/
 ىلع دوعت 

 فاضخو عارسلا عارس :لوقت امك ,لقالقلا ٌلقالق : :("لوقي هَّنأك ,"![لقالقلا ال سيعلا

 نم «نه» ّنوكي نأ نم فصولا 2 ٌعلبأ وهو ءالقعلا ٌلقعأ :" !كلوقكو «فافخلا
3 8 

 . للا م ءاش ْنِإ .كل حصي هلمأتف .“ !لقالقلا» ىلع ًادئاع مهلك

 °“ لعاشلا انیرتال ام ىصحلاحدقب اهفافخ اَنّْثَرَأاناَراَولْيلَلا ادل ۸

 لحاوس هلام ًاراحي يب تمر  َةَجْوُمنْتَم ف ءانجّولا نم ينك و

 "!لذاوعلا لوقت د ام اهُيف ىنا يعماسُم البلا نأ يل ليي ٠.

 ال َلّدعلا نأ امك ىرخأ ىلإ ّج جرخأو ٌةدلب لُخدأ امّنإ ؛5دلب يب ٌرقتسُت ال :ٌلوقي

نم جرخيو هذه نم ٌلخدي امتإ يدا رقتسي
 .«لذاوعلا يل !هكوقت ام» : :دارأو . .هذه 

 ."'!لاوعلا ٌلّذع هّنأكف ؛(' [هب ملعلل يل فذحف]

 .«حدمأ وهو «سيعلا ىلع دوعت نهّلك يف ءاهلا . ةفيفخلا ةقانلا : لّفلُتلا»

 .رسفلا رشقو (ب) نم ةدايز )١(

 .«لاقد :(ب) يف (؟)

 .(ب)و (د) نم ةرابعلا تطقس ()

 .(د)نماهدعبام طقس )٤(

 سفتلا هابأت اذه لاثمأو «لقالق هلك تيب ًاضيأ اذهو» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (ه)

 .«يناعملا فرشأ نّمضتولو «عامسألا هُجتو

 .(ب) نم (٩و ۸) ناتيبلا طقس (1)

 نأ امك :لوقي» :(د) يف هحرشو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۷(

 هفاوطت فصي» :(ك) يف هحرشو .هدلببٌرقتسأ ال انأ كلذكف «يعماسم ٌرقتسي ال لذعلا

 دالبلا يف عئاض وه يأ «ىنعملاو «هعماسم يف تبغي ال لذعلا نأ هريس يف تبثي ال . هّريسمو

 .؛هعماسمب لذعلا عاض امك

 .هدلب» :(ب) يف (۸)

 .«لوقي» :(د) يف (9)

 .اهنم اهدعب يتلا ةرابعلا تطقسو «(ب) نم ةدايز )٠١(

 «هيلإ قبي مل هبسحأو ءفيرش ٌنسح ىنعم اذه» :(ح) ديحولل ٌقيلعت لصألا يف هدعب )١١(

 .«هظافلأ هل تملّس دقو



 (7لِتاَقَلاو هدنع يياحَئاَواسَت ىَتعلاَودجْلا نم يغب ام غبي نمو.١

 نإ: لق# :('!اىلاعت هللا لاق .ةايحلا نم َّلَمْفَم» وهو ءايحّم عمج :«يياحملا»
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 ,ىواستت :يأ ««واست»و ٠ ) !«نيمئاعلا بر بر ء هلل يتامّمَو يايحمو يكسو يتآلص

 باوج هّنأل ؛ ؛مرجلل لعفلا مال يه يتلا فلألا فّدحو/ ءافيفحت ٌةيِناّذلا ءاَّثلا فذحف

 .“ْنَمب 1 د )طرشلا

 مام م ِ 2 مام همم
 “ئاسو فويسلا الإ انت سیلو مكسوفن الإ تاجاحلا تسيل الأ. 1۲

 :"!هلوق وحن اذه

 ؟ايولقلا يفشت روز نم لق يداعألا لف ىوس ينكسم امو

 :("!اضيأ هلوقكو

 م مم ت و - 27 3 ا

 لّقصلا نع نهماسجأ ے نسحلابو هتاقهرم نع ضّيِبلاب یک بحم

 يل سر اهّفارّطأَو يئاّبحأ اهانج ُهَناَرْيَغ انّقلارّمُس ْنَع ٍرْمّسلابَو

 عمج يياحا» :(د) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 00(

 تتعبثأ دقو .«طرش باوج موزجم وهو ءًافيفخت ةيناثلا ءاتلا فذحف ءواستت دارأو « يحم

 .ةحارص اهفذح ىلع صن هنأ عم ؛ىواست» فلأ ناويدلاو خلا

 .«نآرقلا يفو» :(ب) يف (۲)

 ) )۳؛ماعنألا ٠١١ .

 يباحم ىلع هعمج هّلكلو «فورعم ريثكف مايحس اما : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعبو (6)

 . «برعلا نع اذكه ًاعومجم ءيجي ملو «سايقلا ىلع
 .ب نم ةدايز )0(

 .(د) نم هحرش طقسو «(ب) نم هحرشو تيبلا طقس ()

 . 77/4 ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا (۷)

 . ٥۲١ ؛هناويد يف يبنتملل ناتيبلا (۸)

 لّوهو «هبلطم مّظع تابيألا ذه لوأ يف ناك دق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 0(

 هّنأك ؛ «مُكَسوُقن الإ تاجاحلا تسيل الأ : تبيبلا اذه يف لاق اّمَلَك «هّتّمه فّرَشو «همارم

 ٌةلازإ اهمورأ يتلا ٌةَجاحلا امّنإ : لوقي نأ هتايبأ نم مدقتملاب قيلي امّنإو ؛كلذ ميمج طبحأ

“A — 



 و د مرو رب رو

 ('لخاب وهو لخاب نع تردص امو هل هحور ءيرما حور تدرو امف . 1/

 ءًالخاب ناک ناو ءراصو ةنم اهب كّلمأ تناك ئرما حور فويسلا تدرو اذإ : يأ

 وبأ َلاقو ."اليخبو ٌلخاب :ٌلاقيو .( دنع تغب ام هنم تلان دق اَهّنأل ؛لخاب ريغ هلاک

 دوسألا

 لحب مُك «معن»: :لوق ْنِم حورأو ًالخاب تنك اذإ ريخ «آل» ل يرمعل

010 

00 

(۳) 

(€) 

(0) 

,) 

ETهر > ل س را را م ( 

 درولا نب ةورعل يحي نب دمحا دشاو

 هرارق ةإ اّمأف «ماظنلا ىلإ رومألا ةداعإو ماتللا طحو ماركلا ٌءالعإو ضرألا ٌةرامعو روج

 تركذو ؛ساَّنلا اولتق نيذلا اهلا نيبو هنيب قرف الف ءالؤه سوفت الإ ةجاح هل سيل نأ

 اوّصوأ ةيحان ىلإ ًاركسع اوزُهج اذإ اوناك مهّنأ «سرفلا كولم نع يكحام لوقلا اذهب

 سالا ةبلَغ ديرب امَّنإو «لتاقملا ومرت الو «لصافملا اومرا :اولاقف ءةرواسألا مهباحصأ

 . «اذه هيّلطام ال ءامكحلا دق اذهف « ؛ مهتدابإ ديرن امو مهجّوع ميوقتل ل

 تدرو ام يأ» : (ك) يف هحرشو . حرشلا ضعب هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 .«لخاب ريغ هنأك هيلإ تلصو ًالخاي تدارأ اذإو «هل هحور نم حور فويسلا

 .(ب) نم اهدعب ام طقس

 . (د) نم اهدعب ام طقس

 . ۳۱۸و ۱۷۵ ؛ هناويد يف یلؤدلا دوسألا یبأل تيبلا

 يف سيل وهو ٤/ ۳٠١. ؛بيبللا ينغم تايبأ حرش يف درولا نب ةورعل وأ يئاطلا متاح تيلا

 تيبلا اذه اهنم يتلا ةعطقملا ةبسن عزانتيو .يوّرلاو رحبلا اذه ىلع رعش هل سيلو «ةورع ناويد

 حرشو ٥ ؛ هناويد قحلم يف يئاطلا متاح وهف . يرقنملا مصاع نب سيقو يئطلا متاح امه «نارعاش

 ؛«7/١١١١1 ؛يرعملل بوسدملا ةسامحلا حرشو ؛١7 0 ٤/ ؛يزيربتلا بيطخلل مامت يبأ ةسامح

 حرشو «(هيف سيل تيبلاو) ٠٠١ ؛بادآلا بابلو ء۲۹ /۲ ؛نييدلاخلل رئاظنلاو هابشألاو

 . ٠۹۸/۳ ؛ةيرصبلا ةسامحلا يف يرقنملا مصاع نب سيقل وأ متاملو . 387/7 ؛ينغملا دهاوش

 ۷١/٠١ ؛يناغألاو :414 /۲ ؛يرمتتشلا ملعألل ةسامحلا حرش يف يرقنملا مصاع نب سيقلو

 . ٤/ ١٠١ ؛بییللا ينغم تايبأ حرشو «(هيف سيل تییلاو)۷۰۹ /۲ ؛لماکلاو «(هیف سيل تيبلاو)

 وأ يئاطلا متاحلو ٥٤۷ ؛يقيلاوجلا ةياورب ةسامحلا حرش يف يئاطلا عال وأ يثراحلا ساوحللو

 داعس تناب حرش ىلع ةيشاح يف يثراحلا ساوجلا يبأ وأ مصاع نب سيق وأ درولا نب ةورع
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 7 [اضيأ] ثغي ثغو :ةبايص بصي بص لثم ةثاثغ ثفي ءىشلا ثغ :لاقي

 A a” LT مام 8 520

 : یحی نب دمحأ نع يرسلا نب دمحم ركب وبأ دشنا

 .ًاشاقن ةلأسملا عبشأو 114/١-21775 ؛يدادغبلا رداقلادبعل

 741/7 ؛ديرفلا دقعلا يف قدزرفلا ىلإ دهاشلا تايبأ هنم يذلا لوألا تيبلا بسنو

 04-21721١ /۳ ؛نييبتلاو نايبلاو :177/7؟ ؛رابخألا نويع يف ةبسن اليو .”0 /هو

 . (اهيف سيل ثيبلاو) 1578/4 ؛ يقوزرملا حرش ةسامحلا ناويدو

 ركاش دمحم دمحأ خيشلا بهذو «مصاع نب سيق وأ متاح ىلإ اهتبسن يف نوققحلا حجرأتو

 رظنا . متاح ىلإ اهتبسن يف مهاو يزيربّتلا نأ ربتعاو «مصاع نب سيقل اهتبسن ناحجر ىلإ
 ققحمو «5416و ؟15 ؛ متاح ناويد ققحم يشاوح عم نراقو ء۲۰٠۱ ؛بادآلا بابل

 . ۱۲۹۸/۳ ؛ةيرصبلا ةسامحلا

 . ١٠١٠ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس

 :مهلخبل ساّنلا ىلع هقّتح نأ دهشي تيبلا اذه يف همالك» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 كلذ نع ًاضيأ لوزن اذهو «لتقي وأ تومي نأ الإ هّلخبب هقرافي نأ ةليح ليخبلا يف سيلو :لوقيف

 . «ميظحلا ضرغلا

 .«حتنلاب ثّ حصفألاو تغ :لاق اذكد :اهتمت بتكو «نيغلا رسکب (ك) يف اهطبض
 . هأعم» اهقوف بتكو ءاهرسكو نيغلا حتفب ب لصألا يف اهطبض اذك

 . لصألاك حرشلا ضعب دروأ هنكلو ؛(ب) نم تيبلا طقس

 .(د) نم اهدعب ام طقس

 .اهنم اهدعب ام طقسو :(ب) نم ةدايز

 الب هئيدس اليو عاضب الب :امهثلاث تايبأ ةثالث نم يناثلاو لوألا امه سماخلاو لوألا

 ناسل يفةبسن الب ريغ ال يناثلاو لوألا امه عباّرلاو ثلاثلاو .(عضب) سورعلا جات يف ةبسن

 . ةّئيمس ةَّنغ زنعب اوؤاج : سمانملا ىوريو . (نمس) برعلا



  . . rم رل 2 2

  95 2ما

 ورو ر ر - 7 ما م 5

 ةَنيخَس اهّثيع رورس تاد ةَنيكَم ةّيراج ىلإ انرص
 ةة رج 57 50

£ £ - 

 اهب رس اهاتأ ْنَم :«رورس تاذ»و ءيرجت ءام نيه : :«ةي يراجلا» ب ينعي

 .(لنّمّسلا نم ال نَمَسلا نم: :ةنومسم : يأ هٌةنيمس»و ةنخس :«ٌةنيحس»و

 نم هرکن انركذأ امّنإو  ةثاثغلا ٌريثك تيب ًاضيأ / اذهو»,ز (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )١(

 . «يبنتملا ىلع َنْعّطلا يبرأ سيلو رعشلا رخاف ةعنص ماكحإ ديزملا اذه
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 2 تاق oR مام م
 :'يجبنملا ىئاطلا دمحم نب عاجش حدمي ؛لاقو

 لبق نم نوبحملا تام هب ءآيع لجنلا قدحلا هؤاد نم ٠ ىسأزيزع ١. ف مها م امج م2 معا مسمع عم م” م ى) 4 ""* ح

 .(ًريزع :هّلثمو بعص :ءايعو ؛ٌةعساولا :لجنلاو ,نزحلا :ىّسألا] و رے مم 527
 مهم م 2

 (”لهس ىوهلا نأ نَظ نم ىلإ ريذت ي 0 ¥9 يَلِإ ظنيلف ءاش نمف 7

 ُلْقَحلا ل َحَر هِبنق خَتَنَرَئ اإ  ةَّظَحَل دعب ةّظحت الإ يه امو.؟
 "الغش اھب لغش لك نع يل حبصأَف يلصافم 2 يمد ىرجم اهبح ىرج .4 و ر هام ورە ر همام عم 0 ر م 0

 .لغش لک نع اهب لش يل حبصأف : يآ
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 2180/7“ ؛نايتلاو «17 ؛يدحاولاو ؛١/177 ؛دمحأزجعمو ؛15 ؛هناويد يف ةديصقلا

 . ۲۹۹/۳ ؛يقوقربلاو ء ١147/١ ؛يجزايلاو

 .«يجبنملا يِئاّطلا اضّرلا نب زيزعلادبع نب دمحم نب عاجش حدمي ؛لاقو» :(ك) يف ةمدقملا
 . ًامامت لصألاك (د) يف يهو . طقف «لاقو» :(ب) يفو

 ريغ نم (د) يف اهطبضو .«نمد» ىلإ ةفاضم ةتونم ريغ «ىسأ»و « لصألا يف اهطبض اذك

 «ىسأٌزيزع» اهقوف بتك هّنكلو .ةزمهلا مضب اهطبض يتلا «ىسأد ىلإ ةفاضم «نيونت
 (ك) يف «ىسأ» طبض دقو .«أعمد اهقوف بتكو ؛ ةنونم ريغو ةزمهلا حتفب «ىسأ»و نيونتلاب

 !! ةزمهلا رسكب

 :نكلو «تيلا اذهل ًاريسفت ةخسلا هذه يف دجأ مل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
 دروأ دقو .«اذه يتقو يل ر ضحي ال ىشعألا تيب يف ب يرغوهو ؛ءاود ىنعمب اهّلع ؛ىسأ»
 . «لقملا» :(ك) يف «قدحلا» تحت بتكو .نتملا يف هانتبثأ «ًاحرش هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا

 . (ب) نم ةدايز

 . حرشلا عم (ب) نم (7-2) تايبألا تطقس

 امهو «نالوحنم ناتيب انه ىوريو» :لاقو «هب :ىوريو» : لاق ثيح 1۷ يدحاولا رظنا

 . «[ناتيبلا]

 .(د) نم اهلماكب ةرابعلا تطقس



 1 مى م 5 هذ 3 ےک ةو

 “لف هت اهیفو الإ اهقوف امف ةرعش مقسلا كرتي مل يدسج نمو .ه

 هر 2 ما م رار 3 و م ماش . م

 “رج ايه يداَؤُف يبلق اتّبيَبح ةنئأب تئبِجأ اهيف اوُنَدَع اذل.

 7 8 7 200 ميسم ا
 "٠ هيوبیس ٌدشنأ امك ؛هبلق نم بيرقثلل رغصف .«اتبيَبح ای» دارا

 مد ع 5 ناب هايم

 ديش رمد يفلح تنأ يسمن َقيقش اَيويمأَنِبااَي

 ٍيباحيصأ :لوقأف) : لاق هنأ مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر نع یّوریو

 .ميظعتلا ًاضيأ ريقحتلا ظفاب داري دقو .هنم مهاّيإ هبيرقتل ًاضيأ اذهو ؛(يباحيّصأ

 0 يحي نب ٍدمحأ ْنع نسحلا نب دمحم ركب يبآ ىلع ثأرق/
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 ور مرت مے ورز

 المنتو لكُت ىح هَفلبتل ْنُكَت مل سأرلا قماس لّيبج قي

 اودشنأو ؛(بَحَرْملا اهُقْيَذَعَو كّكحملا اهُلْيَدَج انأ) :يراصنألا لوق هنمو

 .«لعف هبو هلو اهل اهيفو لإ :ىوريو» :(ك) يف اهتحت بتك
 ايدارأ» :(د) يف هحرشو . حرشلا نم ًاريبك ًامسق هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 يبلقو .[تيبلا] هيوبيس دشنأو «[اذك] بيبحّتلا ريغصت اذهو «هيلع بيرقتلل رَّكصف ءاتبّيبح
 يديس يخأ :كلوقك اذهو «يبلق نم لدب يداؤفو :اتبيبح نم لدب هنأل ؛ بوصنم

 ريغصتلا :بيطلا وبأ لاق» : (ك) يف هحرشو . «افيفخت ًافلأ اتيبيبح يف ءايلا لدبأو «يالوم

 يبنلا لوق هنمو «[تيبلا] ديبز يبأ لوقك بيرقتلا نم اذهو . بيرقتلاو ريقحتلاو ميظعلل

 لدب بوصنم يبلق : ةيشاحلا نم . (يباحيصأ يباحيصأ اومدق) : ملسو هيلع هللا ىلص

 .«لوقت امك يبلق نم لدب يداؤفو «اتبيبح

 .رهشألا ةياورلا يهو :««ينتيّلخ» هيفو . ۹۸٤ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس

 هتياورو . ٠/٠١ ؛يناربطلل ريبكلا مجعملاو ۲۸/۳ ؛دمحأ مامإلا دنسم يف ثيدحلا

 .ريغصت نود نم ؛يباحصأ» :امهيف

 يهو «مسيملاو ءاتلا حتفب كانه «الَمْعَّتوو طبضو . 1775 ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس

 اذكو «ميملا رسكو ءاتلا مضب لصألا يف امك انه اهانطبض دقو .رداصملا بلغأ ةياور

 .راشب رعش نم راتخملا يف اهطيض

 نيح ةدعاس ينب ةفيقس يف هل مالك نم اذه هلوقو «رذدملا نب بابحلا وه «يراصنألا

 نييبتلاو نايبلا رظنا . مّلسو هيلع هللا ىَّلص «هللا لوسر فلخيس نم ىلع نوملسملا مصتخا

~ Ao — 



 :'"ديبلل
 سة عمم و وزا رور # ےس

 لما ألا اهتم رقص ة يهود مهنيب لخدت فرس سانأ لك

 بيرقتلا نّمو ءاهلغلغت ٌةَّقدو اهّتفاطل دارآ :ليقو ءهنم مظعأ الو .توملا ينعي
 :(!سيقلا ءيرما ٌلوق ًاضيأ

 سا ول -

ev. aes 355 vesٍلّزعأب سيل ضرألا قيوف فاضب 335  
2 2 

 ,فورّضلا ريقحت داريإ كلذكو .ضرألا نم هب ٍلفسأ نيب ام برك دارا :اولاق

 كلذ لجأ نمو .ةفاسملا بیرقت داري امّنِإ .ديز فّْيَلخو طئاحلا نيود وه : :مهلوق وحن
 :فوركلا ريقحت 7 3 ساّيعلا وبأ لاق يدع َكيتآسالو سيما كتيتأ :('0* تم

 نع كلذب تْيتغتساو . دغو سمأ نم كموي ىلإ ىندأ موي سيلو ءةدملا ٌبيرقت وه امّنإ

 :( لاق امك ًافيفخ ًافلأ ءاتبيبح» نم ءايلا َلدبأو ءاهريقحت

 يراخبلا یورو ء54 /* ؛بهذلا جورمو 0١, ؛ناويحلاو ۲۹٦/۳ ؛ ظحاجلل

 امأو 2570 ١/ ؛نيبيرغلا ف يورهلاو 01/١« ؛هدنسم يف دمحأو « 154/17 ؛هحيحص يف همالك

 . بابحلا وأ دراطع نب ديعسل (لذج) ناسللا يف لوقلا بسن دقف روظنم نبا

 )١( ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس 459 .

 رئاسو 77 ؛هناويد يف سيقلا ءيرمال وهو .ُهَجْرَق دس هتربدتسا اذإ تنأو :هردص (۲)

 «(افض)و (لزع) برعلا ناسلو ء١٠١٠ ١/ ؛برعلا راعشأ ةرهمجو « تاقلعملا بتك

 ةبسن البو .(لزع) ةغالبلا ساسأو «(علض) سورعلا جاتو ٠١١ /۲ ؛ةغللا بيذهتو

 . ۷۲/١١ ؛ةغللا بيذهتو «(جرف) برعلا ناسل يف

 .هزجي مل» :(ب) يف )۳(

 يهف :ىوريو (ينب) برعلا ناسل يف ةيؤرل ةياورلا هذهب وهو .(ب)و لصألا يف درو اذك (4)

 قحلم يف ةبؤرل ةياورلا هذهب وهو .اميمح تدقف ىلكث ءاكب : هلبقو ءامينياو يبأب يّنرُت
 تايبأ حرشو «۳۷۹ /۱ ؛بهذلا نيع ليصحتو ء۲٠ /۲ ؛لصقفملا حرشو ۱۸٩« ؛هناويد

 (اثر) سورعلا جاتو «(اثر) برعلا ناسلو ۲۲۳ /۲ ؛باتکلاو 1۰۹ /۱ ؛هيوبيس

 . ۲۳١ /۸ ؛نيعلا باتكو «۲۷۲ ٤/ ؛بضتقملاو ۱۹۷ ؛عمللا يف ةبسن البو .(ينب)و

 .«امينباو يبأب يدان يهف» :ىوريو .رداصملا يف تدرو اذكو «يهف» :(ب) يفو



 "اَمائبَو اب وفرت يهو

 :كلوقك اذهو .«ىبلق» نم لدب «يداؤفدو .«اتييبح» لدب هنأ ؛بوصنم «يبلقدو

 یگحو :ديزايه :و ءديزأو ديز اي :ءادّنلا 4 ٌلاقُيو ءءادن دعب ٌءادن «يالوم يديس يخأ

 ود لاقو .""اندنع ٍفورعمب سیلو ءةمأ يئاه/ : :لاقف هّمأ یدان ًايبارعأ نا نويفوكلا
 ةّمّرلا 000

 “ملا مأ مَا تأ اتلانو ٍلجالج نيب ءاسَمولا ٌةَيِبَظ ايه

 '"1لذعلا اهلخدي سيت ىَّتَح لذعلا نع يعماسم دّس كم ًابيقر نا .۷

 ري مم مس

 ©"!لصَو انت رَْجَه لك 2 امُهّنْيَبَه يتّلقم قشعي ليتل ٌداهس نأ .۸
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 Wf. e) 5 ىلا
 : اضيأ هلوق وحن اذه

 نم «ةيؤرلد تيبلاو ءاذك دهاشلا اذه يف ةياوّرلا سيل :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 :وهو (داو) هبقاعي اي اهقدر «ةديصق

 ؛«ةياورلا هجو نع رحم دهاوش ةروي نأ باتكلا بحاص نأش نم انهو «كلذ قلاش سبل

 يه رهشألا ةياورلا تناك نإو « هّلحم يف سيل ينج نبال ديحولا دقن نأ ىلع .«عجره :لاق مث

 . 146 ؛ةبؤر ناويد يف امهدروأ ناذللا ةبؤر اتيبو . انفلسأ امك ديحولا اهيلإ راشأ يتلا

 يف هحرطتو هركذت ملف اندنع افورعم نكي ملاذإد : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 حيحصت دصق ال هب برف ردان وأ داش رفظت نأ كبر مّن ‹هب قلعتف « َنيمّلعتلا عامسأ

 .(ب) نم هدعب ام طقسو . . ٤عجر» : لاق مث ىَتَتّللا

 يف هدشنأو . ١١٠٠و 78ص هيف هداشنإ داعأو «٤۸ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس

 . 5148و 556 ص ؛ يناثلا دلجما

 موللا ىلإ ىعدأو قوشلاب بهذأ الزغ تير امد : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . «هحّرش نع يشي ةعامتساو «ًريثك ائيش ةئجُلا نم . . عمج دقق «تيبلا اذه

 .(ب) نم اهحرش عم (۷-۹) تايبألا تطقس

 .(د) نم تيبلا حرش طقس

 . 774 ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا



 هلاصو نامز انّرَجَهي ناكذإ ةكيَبَحَأ نم فيط ضفبأل ينإ ري جم اع ر يعلو مج
 °” یش هَل باصي ال نم یّلِإ وكشأو هیاشم اهتم ردبلا ج يتلا ببحأ . 7 تم .٠ هام 0

 .("ايورخلا اذه ّنسحأ امو ءلامجلاو لامكلا 2 هيلع اهلَّْضَف

“٠ 
 ضَملا هَل مش هلل يذلا عاجش دمحم نبا ىلإ ايندلا دحوأ ىلإ

٠ 

 ماللا نوكسو هنوكسل ًاقافختسا َنيونَّتلا فذحف يذلا عاجش» !هجولا
 ارخآلا لوقك «يذلا» نم ىلوألا

 فاجع نوتنسسم ةكم لاجرو هش گلا شه يذلا ويد هد ت ر ول سرع يب 25 هع م 5 وأ دل رح
5 5 

 . 4 ۶ م < )
 .اذه ريظن مدقت دقو

 (””لْصَأ اهل دوه نب ناطحقو عورف هَل ءيَط يذلا وحلا رّمثلا ىلإ 7
  4 ga Nىل سا« ع . 5 *

  7لُسَرلاهي انترشب يبت ريقب ةا هلارشب ول ديس ىسلإ
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rr رجّرلاو ليَحلا هتافقو نع ثدحت يذلا مغيضلاو حاورألا ضباَقلا ىلإ“ 

 ًاقوبسم لصألا يف درو امك ديحولا قيلعت هب قحلأو ءًامامت لصألاك (د) يف حرشلا دروأ
 . .جورخلاب راذنإ اذه» : هلوق نم ءادتبا ؛(ح) فرحب

 ”اذنإوهامّنإو ؛دعب جورخ انهاه سيل» :(ح) ديحولل قيلعت (د)و لصألا يف هدعب
 . «أجورخ ناكل حودمملا ركذ ولو « جورخلاب
 . (د)و لصألاك ح :رشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ
 ... يذلا مال نوکر هنوکسل فذح هک عاجش نيت جول :(د) يف ةرابعلا
 . 157 ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس

 . (ب)و (د) نم ةرايعلا تطقس
 . (ب) نم حرشلا عم )11-١11( تايبألا تطقس
 اذه َّلْبَك يذلا تيبلا بناج ىلإ وكي نأ يغبني ناك» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 نأ بجي ناكف ءدابعلا هب هلل ربي نمم هلعج مش ئولحلا ملا هنأ ركذ هال هب قيلي ام

 توكيل سمنألا ءايحإ و اةقرلا وأ داسفلا حالصإ وأ هملح وأ هدوج ٌرْكذ اذه دعب دوكي
 رارسأ نم اذهو مدام مغّيضلاو حاورألا ضباقب ًءاجامّلف < ءًايخاوُتم مالكلا



 :('رَخآلا لاق امك رعشلل ًارطضم ّنكسأ ةّنكلو ءةثاقفو هجولا

 الّجح الو ىّكيَلل ًاراوسأ ٌنيعلاَ كَل تار امو ًاتافخ ىَلُيَل ىلع ُتوُمَت

 الَقَُم اَنِب َنلَكَم دَ ىتاوّللا كالأ ٍةَضْيِرَم نيْعِب تارطُن نكلو

 م ةّمرلا ود ٌلاَقو .نكسأف ,تارّظَن دار
 و وا

 لصافملا 2 ىوهلا تاصَقرَو ًاقوُمُح ِهِبَلَق ءاشحأ نوع ركن تب

 ورعد

 .هركذ یضم دقو : .لجار ٌعَمَج :لجرلاو «تاصّقرو» دارأ

 “مش ىلغعلل هتيتْسشَت چ َعّمَجَت هلمش تّش املك لام ایر ىلإ 4
 مام

 :(!ثيعبلل دي دز يبأ رداون يلع يبأ ىلع تارق . لمشو لمش : لاقي

 3 م

 لمعلا نم َتْيَعّشلا ُهَّللا ٌعَمْجَي دقو ةرثع دعب ىّتْفلا هللا شعْنُي دف [و]

 6 8 0 مام و d4 عل 5 ا

 .("تيبلا اذه ب الإ ًاحوتفم ٌلمَّشلا تعمس ام :ىمرَجلا َرمع وبأ لاق

 “؟لصتلا امهياردت مّن هنيو هفيَس دمغلا قراف ام اذإ مامه ٥.

(0۱) 
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(۳) 

(€) 
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(0 

 (تافقو هجولا» : (د) يف هحرشو .«عجرال : :لاق مث ؛«قاذحلاَالإ هفرعيالو ؛ ءرعشلا

 .«لجار عمج : لْجرلاو . ًارارطضا نكسأ هّنكلو

 رحبلا اذه ىلع تاييأ ةعبرأ نم ٌةعّطقم 187 + هناويد يف ىليل نونجمو ؛امهيلع رثعأ مل

 :اهعلطم ؛نيذه نيتيبلا حور اهيفو «يوّرلاو
 ًالح الو ًامارح ىليل نم لذعلاعم لنآ ملو ؛يلع ىليل يف نوشيجي

 .اهضعب عاض ةديصق نم ناويدلا يف ام عم نيذه لعلو

 . 6١ ١ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس

 .(د) نم تيبلا حرش طقس

 . مرخ تيبلا ينو .(لمش) برعلا ناسلو ٠۲٠ ؛ديز يبأ رداون يف ثيعبلل تيبلا

 بنتك «باتكلا بحاص ينعأ «لجرلا اذه ىعرم» :(ح) / ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 تارورض اهرثكأو ءداوَشلاك يه امْنإ رداوّنلاو «ًاباوبأ اهنم دقعيو ءاهلوانتي رداوتلا

 .«اهدقتحيو اهيلع وه لمعيف «ةرورض مام رعشلا ّنأل ءرعّشلا
 . (د) نم تيبلا حرش طقس



 : )امت ي يبأ لوقك اذه

 م ر ر ر ق مل
 عطاوقلا فويسلاو ءاوس نهق ًايديأ عطاوقلا ۽ ضْيبلاب نودي

 وبأ حرص دقو .('ةلمجلا ىلع ةّيبْشّلا عَفوأ اذهو ءًاوّضع رد مامت ابأ نأ الإ

 : "اقف ءاذهب مامت
 0 م 7 فَي 3 اك أ u و

 : رۇ قر لاق .نولوألا ُءارعشلا ةتركذ دقو

 “اللا ٌعّطقن ال ضرألا لهأ َنيِباَسَع هسا ناوت توما مأ نبا تيار 3

 اخأ دارا :«توملا مآ نيا» :هّلوقو .ًاينضعب مهضعب ٌلتقي ناک سالا نال :يأ

 :("!باتكلا تايبأ ْنم وهو .ُرَحَآلا لاق امك «توملا

 )١( ؛ هناويد يف مات يبأل تيبلا ٤/ ٥۸٩ .

 نم غلبأ يهو ءًافويس اهّدحو مهّيديأ لعج مات وبأ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )0
 .عجرال : :لاق مث ««كاذ يواسي اذه نم ًاوضع نال :ًافيس هلک 5 لجرلا لعج

 . 051/4 ؛ هناويد يف مامت يبأل تيبلا (۳)

 ءال١ ١/ ؛قاقتشالاو ؛(ترب) سورعلا جاتو ۲١ ؛هناويديف ةبؤرلو . 164 /۲ ؛هناويديف جاجعلل تيبلا (6)

 .11937/17و ١/ 5٠١ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو . ۲۷۷ /۲ ؛ بستحملاو

 )٥( توملا مأ نبا هلوقو» :هلوق نم ءادتبا (د) يف تيبلا حرش ضعب درو . . .٠.

 .«ديري» :(د)يف (0

 ّنِإف ًاضيأو» : هلوق ىلإ هدعب ام طقسو «تيبلا ردص الإ دروي ملو ء(د) نم ةرابعلا تطقس (۷)

 u ..مألا

(A)نيع لیصحتو 277١ /ه ؛رردلاو : 191/8 ؛بدألا ةنازخ يف نزح نب خالقلل تبيبلا  

 حرشو ٠1۸/۲ ؛حيرصتلا حرشو 777/١ ؛هيوبيس تايبأ حرشو ۱٠۰/۱ ؛بهذلا

 . 010 ٣/ ؛ةيوحنلا دصاقملاو ء(لعث) برعلا ناسلو ء١/١١١ ؛ باتكلاو ٠۸و۷۹ ٦/ ؛لصفملا

 حرشو ء١٠۲۲ /7 ؛كلاسملا حضوأو ۳٠۹/١ ؛بجاحلا نبا يلامأ يف ةبسن اليو

 2877 ؛!ليقع نبا حرشو :504 ؛بهذلا روذش حرشو ۲۲۰ /۲ ؛ينومشألا

 . ٥۸/۳ ؛عماوهلا عمهو 21١7/5 ؛بضتقملاو

 س ٩ س



 الَقَعأ ف لاَوَخلا جالو ب سيو اهلالج اهُيَلإ أسيل بْرَحلا اَخَأ

 :('!بشان نب دعس لوقكو

 2# مل 2 7 87 0

 :"رَحَآلا لاق امكو
 5 2 3 ل 1 3 2 3 1 0 تاَيَو : أ نبا اَي

 ممر .٠ 000 .٠ و .0:ُ_ُ 4 2 6.6 ت 5

 : نونجملا لاق كلذ لعفت ءارهشلاو برعلاو ,ىحا اي : دارأ/

 رر و ر مودم 9 9چ

 اهرودص يل تَنشخ اهوبأو يبأ مهوبأ لاسجر اهيف يندعوأو

 )4% كوب تربح 3 47
 اٌرُخآلا َلاقو ءاهّمع وب :يأ

 ت 5

22.6 ٍ 

 هذه مهدايتعال ؛ ؛(ةبلكلا ويبأ) هعضوم عضوف « ءْبلكلا كان: :لاق هّناكف

 هئاحنأ ےب مههجوتو هيك مهتاتتفاو مالكلا 2 مهفرصت ڌ ةوقل تايانكلاو تافارحنالا

 وهن وهف .توملا م نبا :لاق اذإف ءةَدوُملا خذ بستلا ےب عقت دق مألا ناف ًاضيأو ءهفراصمو

 :لاق كلذلو . *!هّتقلطأ ول خأ نم ٌعلبأ وهف «هبسن وخأ
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000 
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 ۷١/١‹ ؛يقوزرملل ةسامحلا حرشو 2797/7 ؛ءارعشلاو رعشلا يف ينزاملا بشان نب دعسل تيبلا

 ةياورو 2١١5/١ ؛يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا حرشو «؛١ ؛ يزيربتلل ةسامحلا حرشو

 اليو . ٤٤ ؛ةيدعسلا ةركذتلاو ٠/١ ؛يرعملل بوسللا ةسامحلا حرشو ؛770 ؛ةسامحلل يقيلاوجلا

 .«عطقم»و «تامزع»و «يخأدو اهب مهيدو :يتلادو ءاخأد ىوريو .1۸/1 ؛رابخألا نويع.يف ةبسن

 . 87ص دلجلا اذه يف هدشنأو ؛ :38ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس

 .«مهّربأد ناويدلا ةياورو .1۸ /۲ ؛يناغألاو ء١١١ ؛هناويد يف ىليل نونجم تييبلا

 ةياورلا هذه فعضي حتفلا يبأ ريسفتو

 .(ضوت) هيف وهو ؛«زهو) برعلا ثاسل يف ةت الب تايألا هذه نم ثلاث

 ناك نإو «هيبأ نبا نأ اذه لشم يف هنوعاري يذلا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 مأ نبا نأ ترج ٌةداعلاو «نيعطاقتم وأ ىوهلا يفلتخم اناك امّيرو «ةّلع انبا امهف ؛ٌهاخأ



 بسلُغألا مأ ةيلكلاوبأ كان

 عم امهّدحأ لمعتسي ام رثكأو ,نادلاو امهّنأل ؛بألا ظفاب ًءاجو ملا ٌركذ

 ١ ساع نب ورمع لوق ىلإ ىرت آلآ ءِرَخآلا

 تيك هتزانج ىلع حان ًاضيرَم از ىَرأ اإ تنو

 .سئاجتلل «تيكي» :لاق .«حاتي» :لاخ اً

 رو هردم كب ليلا ناك ادع ورحب ایان وم عباس ىلع ١

 ىلإ لحباس» لصوأو رجلا فرح فذحف ,(ايانملا چوم 2 1 ىلع : ي

 7 : يحي نب دمحأ نع ركب يبأ ىلع امك ؛ةيصنق «جوملاد

 راو م يقل ام ةّينال موي ينم دق َعَرَسأب

 ت

 رمضأ وأ ,هسفنب «لعفأ» لصوأو رجلا فرح فذحف دشا 2 عرسأب :دارأ

 5 52 57 م 5 8 و 5 02 .٠

 ؛اهدعي ةلمجلا ىلإ «ةأدغ» فاضأو .هيلع اليلد «عرسأ» ٌنوكي .هسفنب هلصوأ ءالعف

 : "راق .«ًالابنأدو «ًالابن» «ًالبث» اوعمج دقو . ("0يونتلا فذح كلذلو

 1 دعم ر رل هال
 داوسسلا نم ْنَفَرَم ىلايثأب داوس يوڏ تيَمَر اذإ تسلئتكو

 برق بسّشلا برش عم هل اوعمج دق مهّنأكف أ نبا :اولاق اذإف « هل هَ ةقفاوم رثكأ لجرلا

 ءبسنلا نود ةاخاؤملا نم ء«يخأ» : مهلوق نوكي دقف ًاضيأو ءضعب نم اهضعب بولقلا

 . «مجر» :لاق مث «؛هيف سبل ال «همأ نياو»

 )١( ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس ١١7١ ؛ يناثلا دلجملا يف هداشنإ داعأو ؛ 55 .

 . حرشلا ضعب هب قحلأو ؛(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ )0

 . «دارأ» : (د) يف قرف

 . كلذ ادع ام طقسو ؛«بصن ضفاخلا فذح اًملفد :(د) يف هدعب (5)

 ةرابعو .177 ؛يناشلا دلجملا يف هداشنإ داعأو 2٠١1/5 ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس )0(

 .؛رخآلا لاق امك» :(ب)

 .(ب) نماهدعبام طقس (1)

 . (لبن) سورعلا جاتو «(لبن) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا )¥(

 س ۹ 4



 ماي اا و 3 ° عم 0 3 م ١ 0. ر. ر

 “الحك اھت نانسلاو الإ ضعت ملف هلارنل تقدَح نرِق نيع مك
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 ص
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 "نامأإ ةلالاب لس جلا دنع مّلحلا ضب

 (؛دوسألا ىبأ لوف هنمف ءاذه 2 ُساَّنلا ٌرْثكأ دقو
 2 7 3 1 2 8 2 9 ع

 اجتم ملاع مسيصخ لكمب الهاج قحلا ىلع فطعت مل كنإو

 .ناسحإلا 1 هيف ْنسحأو اش ام اذه 2 داجأ دق ,دوسألا يبأ د هّللو

 ©7لمحلا اهب َءاَو تدهْنَأل ضرألا نع هملح "لمح هست ينَوَت انو

 .هرکذ م. مدقت دقو ءاهلقثأ : اهب ءان

 ل باب ىلإ ب قاضو نم لبسلا هباب ىلإ الإ اهي قاضو دّصَقم لك رم لاَمآلا تدَصاَبت١

 ٣ یا كله دقف اوبه :مهعمسأف ىرسلا نع َنيِمِئاّنلاب ىَدّشلا ىَداَنَو 7

 .(ب) نم اهحرش عم (۱۸-۲۰) تايبألا تطقس )١(

 57/١: ؛يزيربتلل ةسامحلا حرشو 278/١ ؛يقوزرملل ةسامحلا ناويد حرش يفي نامزلا دنفلل تيبلا_ (۲)

 2751/١ ؛ يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا حرشو : 54/١ ؛يرعملل بوسنملا ةسامحلا حرشو

 255١/١ ؛ىلاقلا ىلامأو « ٤١۲/۳ ؛بدألا ةنازخو ء١٠ ؛ ةسامحلل ىقيلاوجلا ةياورو

 ىوريو .«ةّلذلل» ًاعيمج رداصملا ةياورو . ۹٤٤/۲ ؛ ينغملا دهاوش حرشو ؛« 417/5 ؛ناويحلاو

 . «ناعذإ» لدب «ناهدإ»

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۳)
 . ۷٠٠و 177 ؛هناويد يف يللا دوسألا يبأل تيبلا )0

 .ءاحلا رسكي (د) فاهطبض (0)

 ناك ام :ءاحلا رسكب لمحلا» : هلوقب (د) يف هحرشو .لصألا يف هدروأ ام (د) يف دري مل (1)

 1 .«ةرجّشلاو ةلختلاو ةأرملا لمح "لمح او ءرهظ ىلع

 «نع» :(د)و (ك) يف (۷)
 . حرشلا ضعب دروأ هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس )۸(



 م2 0 7 4
 : [رعاشلا] لاق ء"اوهبتنا :" يآ: !ءاوبه»/

 لاس جل ا

 ُبُحلا َلُجّرلا لقي له: :مُكلئاسأ اوه مكحيو ماوُتلا اأ الآ

 لَم الو دعوزاجنإ اهل سيلف هدو نود هّقكاياطم تلاَحو ۳

 ,دعو الب ءاطع وه امّا .هب ٌلطمي الو «ةزجنیف ًالصأ هل دعو الق : :يأ

 ؛يناعملا باحصأ نع ساّئعلا وبأ یکح .هديلو ىداني الرمأ اذه :مهُلوق اذه ريظنو

 :()عءاّنشلا لوق هّلثمو :لاق ءىَداَنيَف ديلو هيف سيل :نولوقُي مهل
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 #ب سمعا

 برت مل سس ِققاوُن َتْوصَو اهجْيراَرَف حا يص ت

 , ١ يشعألا لوق هوحنو ؛ اهتقو ْنِم اذه نکلو سيق يقاوم سيل ؛ :يأ
 ر - 34 7 و

 .ليخبب َسيلو :هّفكب برشي امّنإ :يأ
 ("1لُمرلاورطَقلا اهئاصحإ ْنِمَُرَسْيآَو تئاق در اهديدحك نم برقا.

 .هدهاوشو هريسفت ىضم دقو .' فاضملا فّدحف ؛لمّرلاو رّطقلا ًءاصحإ :يأ

 1 . .اوبه : هلوق» :(ب) يف

 .«ىنعمبا : (د) يف

 . (د) نم اهدعي ام طقس

 هيف هداشنإ داعأو «١۳۸ص لوألا دلجملا يف تيبلا جيرخت قبس دقو .(ب) نم ةدايز

 .(ب) يف تيبلا ردص ىوس دري ملو ./١8ص

 ٌزاجنإ هل سيلف ءدعو ريغ نم يطعي يأت : (ك) يف هحرشو .(ب) نم هحرشو تيبلا طقس

 .«لطمالو

 .«دعو الد :(د) يف

 .(د) نم اهدعب ام طقس

 . هيلع رثعأ مل

 . ۲۸۵ ؛ هناويد يف ريبكلا ىشعألل تيبلا

 . حرشلا ضعب هب قحلأو :(ب) يف طقف تيبلا زجع دروأ 20

 .(ب)و (د) نم اإهدعبام طقس )١١(



 00 EF ئات ل 5 : م اًههوجو ( 2 مايألا( دنت مو.

 0 2 م ل اک ىلا ےب ا ےک 2
 هيف لوقلا مادسقت دقو ؛ممني معو مقلي معد :لاقي ءبيعت :يا « مضهعق»

 :" شعألا لاق :لجرلا ٌنطاب:«صمخألاو»

 لتتم كوشلاب اهّصَمْخَأ ناك ٤

 “تم هن َنوكي نأ ًالِإَرَع نو  ُهَداَرَأ دارم اسهیف هز امو

f 9 ًّ 7ل و 8 £ 7  

 بولطم هيلع رذعتي ) )رسل :لوقب :هريغ ىلع ازيزع ناك نإو :يأ ؛ «زع نإود

 .ريظتلا دوقفم وه :ىأ .هيلع ردقي ال هّنإف ءهلثم ديري نأ الإ

 ارا هلهأ نم َتْيَسْم ادن نم كاب ارق الم تك.

 ؛رهدل ُفصو هّنأل ؛«لهأر (") عفتراو .هلهأ نم تيسمأ نال لهآ رهدو : )يأ

 نأ لهآ ر رهد رخفيلو ا هّنأكف ءمالكلا لوا هيلع لد ,رمضُم لعقي] ٌرهد َعفتراو

 زوجي ؛ٌعوفرم هّلبق سيل هلال ؛ ا )اذه ىلع الإ] هغفر ©" ]جتي الإ “لها نم تيسمأ

 يفو .«مدقلا نطاب صمخألاو . بيعت ام يأ» هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص ضعي دروأ )000

 .«لجّرلا نطاب صمخألاو « بيعت مقنت» :(د)

 . ۲١٠ص لرألا دلجملا يف هجيرخت قبس دقو . اهققارم مرد قت ةلوكره : هردص (۲)

 .(ب) نم هحرشو تيبلا طقس (۳)

 .«سيلو» :(د) يف )٤(

 : هلوقب (ك) يف هحرشو .لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (0)

 لعقد عفرو . هلهأ نم تنك نأل قحتسم يأ «هلهأ نم تيسمأ نأل لهأ رهدو : يأ

 . «هلهأ ضعب نم تنك نأل قحتسم رهد رخفيلو :لاق هنأك «رهظملا هيلع لد رمضم

 .«دارأ» :(د) يف (5)

 .«عفترافد :(ب)و (د) يف (۷)

 .(د)و (ب) نم ةدايز (۸)

 .(د) نماهدعبام طقس (9)

 .(ب) نم ةدايز )٠١(

 .(ب) نم ةدايز (0)

 سه ۹و



 رامضإ ةوق 2 سيلو :ريخلا فّدح ىلع لإ ءادتبالاب هعفرل هجو الو .هيلع هقطع

 .انهه لعفلا
 اوُلَخَت ال كنم ةعاَس نيَعل ىّيوطو ةرغ كنم َتَنَواَح سمت ليوو ٨۸. ) ep ر مو سا رے 2

 ْلْحَم اهُيَبَِص تئأ دالي غلو  ةَقافَكَقْرَب ماَصرْيِقَي امه

 قف

00 

6 

 قف

 ديه ر لاق )( "صبا :«ماش»

2 g4 Aes 137 7 ك ءم 
 ءامعلا اهيجاوح ىلع بونج لا ّيَرأ شرو هقورب نمشي

 .«ءاّمّسلا ْنم بْيصَك ْوَأ> رات لاق .ٌرطملا:«ٌبّيَصلا»و

 . حرشلا عم (ب) نم (۲۹و ۲۸) ناتيبلا طقس

 . «رطملا :بّيصلاو» : هلوق الإ (د) نم اهدعب ام طقس
 ۷۳۸ص هيف هداشنإ داعأو ؛ ٥۹٤ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس

 . ٠١۹ ؛ةرقبلا

 س ۹



6 1 ۲( 

 :'"يكاطنألا ("![كَّرابُما ٍنب] د دمحم نب نمحرلا دبع حدمي ٠ «لاقو

 “رالهلا سكن مْقَّسلا 4 يناسكتن لاّصولاٌرَجَهو يل رجهلاٌهَلص ١.

 تا ل

 .هنم مسالا :سْكدلاَو هسک ردصم « «حتفلاب .«نسكتلا»

 ىلابلب 2و ديزي ه نم صق ني يذلاو ًاصقان مسجلا ادَفّف .؟
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 oF م م ت
 “ةّمرلا ود لاق ءنزحلاو مهلا :«لابلبلا»

 لبالّبلا يجن يِفَشَي وأ دولا نم ةَحارُبقعيعمدلارادحلا لفل

 ©ئدسألا ٍسأش نب ورمع لاقو . عدلا نالها ََعَت :يرجشلا هيف دشنأ

 ل

 لابلب ةّكيل ل كب ىمّعلا ءيضي ةو نانسّسسلاب َقوُرسُعلا ردُي/

 2191/5 ؛نايتلاو ء۱1۸1 ؛يدحاولاو 1۸/۲ ؛دمحأزجعمو ؛١١1 ؛هناويد يفةديصقلا

 .509 /۳ ؛يقوقربلاو ۲۹۲ /۱ ؛يجزايلاو

 .امهنم «دمحم نب» تطقسو :(ك)و (د) نم ةدايز

 . طقف «لاقو» :(ب) يقو «لصألاك (ك)و (د) يف ةمدقملا

 قحلأو ؛«(ب) يف همامتب تيبلا دروأو . هيلإ ريشن ام ًألإ ةداعلاك (ك) نم ةديصقل ةلا حرش طقس

 نوكي ال هنأل ؛سكتلاب لالهلا صخ» : يلي ام (د) يف هحرشو .ًامامت لصألاك حرشلا هب

 يف عجري مث «ةَحص ةدايزلا كلتف ةدايز يف لازيال مث ضرم هقاحمف « قاحما دعب الإ الاله

 .«مقسلا ىلإ ةحصلا دعب ةّدر هنأل ؛سكن هل كلذكف «قاحا ىلإ رهّشلا رخآ

 ةوق تصقن املك : لوقي» : :(د) يف هحرشو .(ب) نم اهحرش عم (4- -۲) تايبألا تطقس

 . «آفدارتم مقسلاو ءًافعاضم ناصقنلا نوكيف دوق لابلبلا داز « مسنجلا

 . 7/40 ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس

 : اهتايبأ ةدنع ةديصق نم ء١۲ ؛رداونلاو «۹۸ ؛هناويد يف يدسألا سأش نبورمعل تيبلا

 . 157 ؛نوصملاو «۲۲۷ ؛رداودلا يف هل دهاشلا تيبلاو . اهيف ةنكاسلا مالا يور ىلع «ةرشع

 نود لوحي ام ةديصقلا يف سيلو «يورلا روسكم نوصملاو لصألا ةخسن يف تيبلا درو دقو

 . ءاوقإلا ىلع كلذ ذخؤي نأ نكميو «(١٠و هو ۳) تايبألا ادع «كلذ



 :('!لاقو .ءاهلاب ٌةلاَيلَب هيف :ٌلاقُيو 0( ve تيتا ھه رل
 ةو بطلا م تاق

 “راخ َبْنَج ةَنَجَو ظ لاخكا ير نمودلاي نِيَتَتَمدلا ىلع فق .*

 0 ر و 3 2
 لاق ,ةيوتسملا ءارحصلا :«ودلا»

 ؟يدتهب ودلاب ليلا يراسس ناك امو اهتيَبَو ينيب ٌودلاَو تدتها یاو

 () شعألا لاق «ضرألا نم اودوس امو سالا ٌراثآ :«ةنمدلا»و

 لامشو ابَص نم نيَحْيِرب ف ّشصلا امَرَواَعَت ةرقفف ةنمد

 رام < م 2

 “ییا 01 نهتنأك صارم 2# موت نهئأاسك لولطب .؛

 .يلايّللا ذب ُموجُتلا ج حولت امك صارعلا ب ٌلولّطلا حولت :يأ
 3 7 r هك م2

o0| دخ قوسب سرخ مادخ نيلم نما يؤ. " 

(۱) 

(۲) 

 هيف
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 . (للب) سورعلا جاتو ؛(للب) برعلا ناسل يف ةبسن الب نيتيب نم لوألا وه تيبلا

 رعبلا راثآو ليخلا طبرم يهو نمد عمجلاو «ةنمد امهدحاو «ناتنمدلا» :(د) يف هحرش
 ءطسبناو ضرألا نم عسا امّوَدْلاو «ةنجولا يف لانلاب ضرألا داوس هش .دامّرلاو

 .«ةأرما مسا ايرو .دعبلا نم ماكآلا هب تّقحو

 . 5١9 ص هدشنيسو 205٠٠١ /۲ ؛لماكلاو ۷٤ ؛ هناويد يف ةئيطحلل تيبلا

 2150 /۳ ؛ةغللا بيذهتو ء(روع) برعلا ناسلو « 27 ؛ هناويد يف ريبكلا ىشعألل تيبلا

 . ۲۳۹ /۲ ؛نيعلا باتك يف ةبسن البو . (روع) سورعلا جاتو ء 15/4 ؛ ةغللا سيياقمو

 فلاعملاو داتوألاك راّدلا راثآ نم صخش ام وهو ؛ للط عمج : : لولطلا» :(د) يف هحرش

 . «نههبشأ امو يفاثألاو

 :«لادخا تحتو ءاقاس» : «قوس» تحتو :«لاخلخ» :(ك) يف ؛مادخ» تحت بتک

 دريل < ةميخلا لوح رفح ءرجاح وهو يون عمج يلا :(د) يف هحرشو . «ةظيلغلا»

 «توص اهل سيل : سرخ ؛ةمّدلخ اهدحاو ؛ليخالخلا يهو ؛مادخلاب اههّبش . ليسلا اهنع

 «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ دقو . «ةلعلا بلا يهو ءةلدخ قاس عمج ادخل قوسلار

 . لصألاك حرشلا بلغ أ هب قحلأو



 لخدُي نأّرّطملا ريقي ر !تيبلا لوح رفحي زجاحلا وهو ,يؤن عمج :«يؤُتلا»

 ١ اق «ٌءآناو «يئن»و يؤ: هعمج 3 لاقيو ,هيلإ

 ٍلَمْنْلا باتكلا فّرَظ ب مْيلاك هيو هتاصرع نم نقب

 باتك © يلع يبأ ىلع ُتأرقو .هّترفح :ًاضيأ هّثيأنَو ّيِْؤّنلا ثيأنأ :ٌلاقيو
 دو .هحلصأ :يأ كيوت ن ديز اي :لوقت برملا نأ ءدي ديز يبأ نع (سيئقملا زمهلا)

  !"”اضيأ هيلع تارقو ب مقر : :تلق تفقو اذإف «ًاديز «ر» :لكم ,:ُهّنم :هل تلق تفقو

 بوقعي باحصأ ضعب نع ركب يبأ نع هثيأرو «2 !بوقعي نع (لادبإلاو ٍبلقلا] ؛ باتك

 لع وبأ دشنأو ««ءآنأ» :نولوقيف ٌةزمهلا نومّدقُي مك ءان :ينلا نوعمجي مهنا
 ت م

 ايباورلا نوري بايقلا ماّظع ةريطم نّيَع تحت يح ٌءانآو

 عمس :لاق «يحي نب دمحأ نع نّسحلا نب دمحم ركب يبأ ىلع ت تأرقو

 رانا يات تعمسا» :لاقو ««يعن» : :لاثم ىلع «رادلا ينو راذلا يو: 03 !يئاسكلا

 ۳ !دشنأو . .«عش» | لاثم ىلع «ٌوُدو .دحاو ريغ نم
 رس وك مي

 دامر ؤو دفقوم اهيلع 3 33 3 5 355

 .ىوقأ وهو ,«لعط» لم «ىَّؤُس» : ف )نع «بلعث» باحصأ ضعب طخب تأرقو

 ) )1١.يلع يبأ ىلع تأرقو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس . .«.

 .هيلع رثعأمل (؟)

 .(ب) نم تطقس (۳)
 )٤( .نوعمجي مهّنأ» :هلوق ىلإ اهدعب ام طقس ..6.

 سورعلا جاتو :(نيع) برعلا ناسلو «۲۷۹ ؛هناويد يف يريمّنلا يعاّرلل تيبلا (4)

 البو 157/١. ؛يرابنألا نبال ثّنؤملاو ركذملاو 404/١« ؛ريبكلا يناعملاو :(نيع)

 . ۱۸١ /١١و 178/8 ؛صّصخملا يف ةبسن

 . «: يئاسكلا ىكحو» :(ب) يف ةرابعلا )0

 (ب) ةياوربو ؛ةداعلاريغ ىلع (ب) نم باوّصلاو ««دامر يؤُنو» لصألا يف اهطبض (۷)

 .رفاولا رحب ىلع تيبلا نزو ميقتسي
 .«بلعث ىكحو» :(ب) يف ةرابعلا (0)



 ("!تاّيقرلا سيف نبا لاق. 0 زاخلخلا يهو ,ةمدخ عمج «مادخلا»و

Tay ٌ FFو لآ  

 ءارذدفلا 4 تلا مادخ نَه يديتو هيب نع خيشلا لمت

 ٌةلدح» :لاقيو ءايرلا ) اتما م قاّسلا يهو ,ةلدَخ عمج «لادخلا»و
 ر ی

 : ٠ باتكلا تايبأ أ نمو ٌقارملا هب ًاضيأ فصوتو . .«ةجلدخ»و

 معوض

 الادخلا دهرخلا ام دقي اهب ًاروصع ىرئواهب ىَنْفَندَفَو

 مش همام ع9

 ءاهقوسم لدخو اهقّطَنَم اعضفرخ : :ليوارس هل طاخ طاّيخل يبارعأ لاقو

 :فيحَقلا لاق «لدخ :عمجلا  أضيأ اولاقو

 الخ أبَصَق اهتاولم 4 لعاوج ىربلا الو َنهَفاطَعَأ نم كسلا الو

 صخش ام : لالطألا 2 لوقلا مدقت دقو ءصارعلا ىلع :يأ «نهيلع» :هّلوقو
 قدحأ ام ّنأل ؛ةَقلَق ريغ :يأ < ءًاسْرُخ اهلعج امنو دجسملاو دتولا وحن رايدلا راثآ نم

 .ةَمرْخلا ٌةَنْدَحلا قاسلا الم امك هألم دق ۳ ا ضرألا ّنم] يونا هب

 “راتلا َلَدعَأاي اهيف قاس شعلا قّشمأ ينَّنإَف ينم ال5

 ('!لالّضلا دريو الفلار حقا ٌوُدلاةَّيحلا َنِم ىوتلا دمرت ام .//

 اذه دعب هيلع ّيقب ءيش يآ :يأ

 لايخ نِمةَملظ ا ىرسأوت واكمن وراح ىَضْم وَ ۸
 .«لادخلاو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس )1١(

 . ١١٤ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (۲)

 «. . .ًاسرخ اهلعجو» : هلوق ىلإ (ب) نم اهدعبام طقس (۳)
 ۸٤١. ص لوألا دلجما يف هجيرختت قبس )٤(

 .(جفرخ) ناسللا رظنا .عّسو يأ «جفرخ (5)

 . هيلع رثعأ مل (5)

 .(ب) نم ةدايز (۷)

 . (ب) نم حرشلا عم (57-4) تايبألا تطقس )۸(

 فالتخاو نامزلا ثداوح ىساق نمب عنصت نأ ىونلا دیرت ام يأ» :هلوقب (د) يف تيبلا حرش (۹)

 . «؟لاوهألا سرامو «دئادشلا ىلع ربصو «هفورص

 س لوو س



 مع 82 مار هرو ر 2 3 رە ر ر

 “باق لذلا 2 لوطيرمعلو  بحمونديزبعلا 4# فتحلو.۹

 .لذلا 4 هب لوطي يذلا رمّعلل لاقو ٌرملل هيندي يذلا فتحلل بحم وه :يأ

 (7لامجلا صوخش اهنريط قوه سان يز # نبجلا مبكر نحن ٠.

 وبأ لاق. نجلا « نم ماللا ۽ نوكسو اهنوكسل َنوُثلا فدحف .«نجلا نم» دارأ

 بلش نع نسحلا نب دمحم ركب يبأ ىلع هآرقو ءيلدهلا رخص

 ٌرّصَع اندعب نم نّيَراَدلل رم دقو اري قي مل َنآلام ا

 .ًاعيرس ًاعطق اهَعّطَقَت : يأ

 !لاجألا 4 ماّيألا يشم ديب لا2 انب يشمت ليدجلا تائب نم.١

 : لسم لوقب اذه ےہ دال دق

 .(د) نم تيبلا حرش طقس (1)

 يف هحرشو .٠. . .رخص وبأ لاق» : هلوق نم ءادتبا حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلادروأ (؟)

 راطخألا نوبكريو «لاوهألا نوسرامي نيذلا لاجرلا اوهبشي نأ ءارعشلا ةداع ترج» : هلوقب (د)

 نونلا بلقف «نجلا نم دارأ نجلم : هلوقو .روُيُلاب اهتعرس نم لبإلاو ليخلا اوهبشيو «نجلاب
 . (ك) يف حرشلا ضعب دروأو .«نم» نم ةنكاس نوُنلا نأل ؛ مّأللا يف اهمغدأو امال

 1 .(ك) نم اهدعب ام طقس (۳)
 رسو : 1١7/7 ؛رردلاو ٠١1/۲ ؛نييلذهلا راعشأ حرش يف يلذهلا رخص يبأل تيبلا (5)

 ء179 ١/ ؛ينغملا دهاوش حرشو ؛774 ١/ ؟بيبللا ينغم تايبأ حرشو « ۵۳۹ /۲ ؛ بارعإلا ةعانص

 يف ةبسن البو . 157/1 ؛يلاقلا يلامأو ء۲۸ /۳ ؛بدألا ةنازخو ۲۲۹ /۱ ؛ فضنملاو

 77717 ؛ينابملا فصرو : 5 ؛رردلاو 273١/١ ؛ صئاصخل او ؛ 177/7 ؛رئاظنلاو هابشألا

 ٠٠١ /۸ ؟لّصفملا حرشو 170 ؛بهذلاروذش حرشو « ٤٤و ٤۳۹ /۲ ؛بارعإلا ةعانصّرسو

 VE Fg Y/Y ؛ عماوهلا عمهو «(نيأ) برعلا ناسلو

 .(ب) نم ةرابعلا تطقس (۵)

 .«هرقلا لبإلا هيلإ بسنت لحف : ليدجلا» :(د) يف هحرشو .(ب) نم هحرشو تيبلا طقس (1)

 .4 ؛هناويد يف ديلولا نب ملسم يناوغلا عيرصل تيبلا (۷)

~1, 



 ًاورألا ُهَماَهَتْلا لقنو ءريعب ىلإ لج فصو لقن نأب ةكرحلا هجو رس هنآ لإ

 اها ٍبيلقتو يناعملا هلقن نم هيلع هين يذلا وه هوحنو اذهو :زوافملا اهعطق ىلإ

 ناك ميرك لحف «لیدجلا»و . ) )هللا ٍلوحب هنم يتاي ام ركذأ انأو مدح امل هتافخإو

 :رعارلا لاق ءلبإلا هيلإ ُبَسْنُت «برعلل
 اليدَجَو امقَدَش بسا ًابهص امُداَضَُعُأ ًاحّتِج كراوحلا مش

 27 0 0 رور و و

 “راّبذلا طْيلََّس 2ے رالاُرَمأ ايف ميمايٌدلل َءاَجْوُه لك

 ٌريعب :لاقيف ءٌرَكَذلا هب فصوي الو «طاشنال ريسلا 2 اھسفنب ىمرت :«ءاجوه»

 7 ادمحأ نبا لاق وها

 ريز اهبل سيل اجه ٍةَفصُعُم لك هيلع تلو

 006 لاقو . بوبهلا ذب ٌةيرطضم أاحير ينعي

 قافصلا ةّقحآل ًءاَجَوَه ىلع دوم ةرجا هلك يليق

 )١( «ًانيب اصقن هنم ذخألا عم هنع يبنتلا صقنو ملسم داجأ» :شماهلا ىلع .

 «لضفلاب هل ةداهشلاب عطق باتكلا بحاص ناك دق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۲)

 يناعملل هئاعارتخا َترْثَك ْنَم ةعانصلا هذه يف لضافلا ّنأل ؛ءاطعأ ام هبلسف داع مث

 اًمأف < حسا داجأو مظّتلا كلذ عم ذخأو «برعلا مالك نم حيلملا حيصفلاب ىنأو ,راكبألا

 . «عجرد لاق مث ««صل وهف «هتاقرس ءافخإ يف لاتحي / نم

 .انفلسأ امك «هَرْملا» :(د) يف اهدعب داز )۳

 ةنغالبلا ساسأو : 4754 ١/ ؛ةغللا سيياقمو ۲٠١ ؛هناويد يف يريمُنلا يعارلل تيبلا (5)

 . 544/١ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو .(لدج) سورعلا جاتو «(بسن)

 :(د) يف هحرشو .دهاوشلا تاببألا ادع حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (4)

 :طيلسلاو ؛ةموميد اهتدحاو ءراطقألا ةديعبلا ضرألا :ميمايدلاو «ةعيرسلا ةقانلا : ءاجوهلا»

 «. . .تيبلا ىنعمو .ةلابذ اهتدحاو «لئاتفلا :لابذلاو .جريسلا : ليقو «تيزلا

 .٠ . .ميمايدلاو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (1)

 . ٤۹٠ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۷)

 .784 ؛ هناويد يف ةع ريثكل تیبلا (۸)



 :("ةّمّرلا وذ لاق «"ارفقلا ةالفلا يهو ,ةموميد عمج : :«ميمايدلا»و

 ميمايدلا جلا اذإ تاَرُفلا جوَم انكم ُدْوٌقلا ُ ٌناَثقلاو اسا

 لاق .ةليتفلا يهو لابد عمج : :«لابدلادو .جريسلا وه :لاقي !«طيلسلا»و

 لتقل لابذلاب ٌطْيلَسلا َناَمأ

 ° باتکلا تايبأ نمو
 . ت ود

 لابد ليف ىلع طْيلَّسسلا مسد ات هوجو ءيِضي ةرود تب اسب
2 

 سا عار

 .ةليتفلا نهد راتلا ينفث امك اهاتفأ دق 3 ةالفلا 2ب ٌرّيَسلا نأ :تيبلا ىنعمو

 راضقملا كر ابا نبا" ةَّماغ  رُضلاو رحّبلاو ردبلل تادماع .۳

 )١( «طيلسلاو» :هولق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس . ٠

 بيذهتو ء(ننق)و (ممد)و (ججل) برعلا ناسلو ٤١١/١ ؛هناويد يف ةَمرلا يذل تيبلا (؟)
 .(ممد)و (ججل) سورعلا جاتو ٤۹٤/٠١ ؛ةغللا

 «. . .تيبلا ىنعمو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (۳)

 بتك رئاسو ۲٤ ؛هناويد يف سيقلا ءيرمال وهو «بهار حيباصم وأ هانس ءيضي :هردص (4)

 17/1١7*", ؛ةغللا بيذهتو «(طلس) برعلا ناسلو « 1171/1١ ؛برعلا راعشأ ةرهمجو «تاقلعملا

 . ۲٠٠/۱۱ ؛صّصخملا يف ةبسن البو .(لبذ)و (طلس) سورعلا جاتو

 تايبأ حرشو 7717/7 ؛ بهذلا نيع ليصحتو ء701/ ؛ هناويد يف لبقم نب ميمتل تيبلا (4)

 ناسلو ,707 7/4 ؛باتكلا يف ةبسن اليو .(رود) برعلا ناسلو « ٤١١ 7/7 ؛هيوبيس

 . ٠۲٤/۱ و٣/ ٠٤ ؛فصنملاو ٤۸1/۲ ؛ فيرصتلا يف عتمملاو «(لبذ)و (رود) برعلا

 : ٠١١/٠١ ؛صصخملا يف هديس نباو «(رود) يف جاتلا بحاص هاورو

 لابد قوف ءيضي طيلّسلا مسد

 .ًاضيأ (رود) ناسللا يف روظنم نبا ةياورلا هذهل راشأو

 .اهرسكو داضلا حتفب (ك) يف ؛ةماغرضلا» طبض (5)

 . عارصملا رخآ» : هلوق نم ءادتبا حرشلا ضعب هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )¥(

 .(د) نم تيبلا حرش طقسو

 هلو ىلا ل



 :("!ضلاق ,دسألا :«ةماغرضلا»و :ماغرضلا

 بستي ما غرضلل لحقلاو ءامحص ةدلاول ىوحأ اهراطقأ حّمرَط

 عارصملا رخآو/ ةانرسف دقو .دسألا ءوت :ماغرضلاب ىنعي .ىنعم تيب اذهو

 هب تءاج دقو .ّجامّدإلا ىَّمَسُي وهو «ةماغرضلا» نم ءا ءارلا وه تيبلا اذه نم لوألا
 ا :/ ىشعألا ا لاق ,برعلا راعشأ
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 يلاملاض اير نم ركشلارَهَز  هنم َثيَعلا كحاضي ًاعيبرو.

 لاعب ٌةوُدَحَم الاسمنت طع الك ىًلۇھ ەنى لره

 ."![تيطعأ نم ًءايلا تيبلا نم لوألا عارصملا ٌرْخآَف]

 (رامّجلا 2 ًافُسوُيَو ًالالجاكل ملا نميري هرز ي نم

 مر تس

 لامآلاتئيَمؤًاحوردر ميِسئباًبصلا همم انَتَحُفَت .
 . هيام ر روفر رو ها كال
 لاومألاو ءادسعألاراو بو يلاولا عْفَت نمحرلا دبع مه.

 را برداي هيبتا هيلع سلاو لاذع بيلا
 رال

 °لاۇسب هبیس لبق تقيس تاَمَعَت هدتع تاحارجلاو .

 . هيلع انقيلعت رظناو «نيسلاب ءامحس «كانه هدروأو .١87ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس

 ؛رعشلا باتكو :47 ١/ ؛يرجّتشلا نبا يلامأو ء١٦ ؛هناويد يف ريبكلا ىشعألل تيبلا

 ؛لصفملا حرشو ١/ ٠٠١ ؛ساّحّتلل نآرقلا بارعإو «778/4 ؛بضتقملاو 7

 . ۱۹۵ /۲ ؛بيبللا ينغم تايبأ حرشو 178/١: ؛ طيحلا رحبلاو ۷ ۳

 ةعوطقم تيطعأ ةزمه ىقبأو . نيترملاب اذك «ءالؤه» لصألا يف مسرو . «لاثمب» : : یوریو

 .تيبلا كلذب ميقتسي الو

 .(ب) نم ةدايز

 .(ب) نم )۱٤-۱۸( تايبألا تطقس

 دقف لابثرلا دسألاب ةعاجشلا يف هش اذإ :لوقي» :(د) يف هحرشو . لصألا يف هحرشي مل

 .«أسأب دشأو «دسألا نم ًاردق مظعأ هنأل ؛ هيلع نعطو «هقح صقن

 ملاذإ : ينعي» :(د) يف هحرشو . حرشلا نم ًامسق هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ
 . «همرك يف ةحارجو هيلع بيع كلذ نأ دقتعا لئاّسلا ةمغن عمسو «فورعملاب ئدتبي

 اس لو عادل



 ّنوكي نأ زوجیو هريظن ىضم دقو ,لئاسلا ةمْقن ادي امك حارجلا] تلي :يأ

 ءادتبا هلاون لبق بلاط هلأسي نأ قمنا ادإف «لاۋس ريغب يطعُي نأ هتداع نم نأ : ىلا

 :"اضيأ هلوق ىنعملا اذه دوو ."عورجملا نم ٌةحارجلا غلبت ام هنم غلبو .هيلع كلذ قش

 هلاو: اولوُقُي ْنأ ىَنْعْأَف ىلا رم نع هئاطتب اوم اًذِإو

 :(!اضيأ هلوق لوألا ىنعملا دكؤيو
 چرم مع

 الاؤسلا مُهَتلاَس دس اوتكَسم ّنإَو هيلع مهترك تش اوا اإ

 )لاديألاة َّيَقَّب انهِبْيَج لا يقتلا اًَدَهُرْيِنْلا جارسلا ٠ 0 "€ 8 32 .

 نم ٌعِمَج امم :"هّلكمو ««ليدب» : اولاق دقو «لَدَجو «لدب» :' لادبآلا» دحاو

 ٌريِمّشو رافنأو ريفنو/ ءاوطأو يوطو فارشأو ٍضيرشو ماتيو م ميتي : :«لاعضأ» ىلع «ليعض»

 ٌداهشأو ٌديهشو ٌءامكأو يمکو ءارقأو يرو حاصنأو حيصُنو ٌررشأو 0 .ریرشود رامقأو

 ىلع تعمتجا ('”ةبيرغ ٌظافلأ هذهو . ”لابآو ٌليبأو قانضأو قيِنضو ''”لاصآو ليصأو

 مهنم َنوعبرأ ؛لادبألا نم نيعبس نم ولخت ال ضرألا نإ :('"ليقو .ثحبلاو نامّرلا لوط

 .رسفلا رشقو (ب) نم ةدايز (1)

 .(ب) نم هدعبام طقس (۲)

 . ۲۷١ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (۳)

 . ٠١١ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (4)

 لصألاك تيبلا حرش دروأ دقو . س اا بلغأ هب قحلأو «(ب) يف تيبلازجع ضعب دروأ (0)
 .«لابآو» : هلوق ىلإ (ب)و (ك)و لص !اك حرشلا (د) يف دروأو .«ةبيرغد : هلوق ىلإ (ب)و

 «.. .ليدب :مهدحاو نوحلاص موق لادبألا» :(د)ةرابع (1)

 . . لثم لاعفأ هعمجو ليعف ىلع ءاج ام دحأ وهو» :(د) ةرابع (۷)

 . (ررش) ناسللا رظنا «ليعف نزو ىلع ريرشلا ىنعمب ليعَف نزو ىلع ریرشلا (۸)
 نإ :لاقيو» : : هلوق ىلإ اهدعب ام طقس مث ««رئاظن اهلو» :(ب) يفاهدعب داز (5)

 .(د) نم اهدعب ام طقس )٠١(

 .(ك) نم اهدعب ام طقس )1١(

 .«لاقيو» :(ب) يف (10)

 س وق



 تام اذإ هّنأل ؛ًالادبأ اوُمَسو ؛نوحلاصلا مهو الجر نوثالث "!ضرألا كو« ,ماّشلاب
 .هّناكم مهم َرخآ هللا لدبأ مهدحأ

 “رزنرلا "قف ئاوب نمأت ندم لاذ احضناو هلجر َءاَم اذخف ١

 .مسالا حوتفملاو ٌردصملا ٌروسكملاف ,«لازلؤلا»و «نازلزلا» : لاقي

 هرالألا نِم ايفشت امك  ادىلعَرْيِقَبلا هود احس

 هل مك ال © صيمقلا : هلك «بشإلا»و ندوشلا»و «ةقلعلا»و ,ةريقبلا» «ريقبلا»

 رقي يذلا : يأ .«ريقبلا» ْنوكي ْنأ زوجيو ؟هریغ !فيكف ءاذه رك اود هبايث قا يأ

 ."هتطايخو لوح داصإل د :يآ

 درزا بون هفوَح موب  نشلاو قرشا هبات نم ادام
 .ةنم لاحلا ىلع «أتلام» بصن
 (”!لامشلاباَهّزاج ءاَشولواَي ندلا ىلع نيميلا هفك اضباق ٤. ئ 2م ر ما رم ر ها مام همم 0

 .'"هنع هللا افع ءاذه 2 دحلا زواجت ,(OT) نا 5 ي 5

 .«ضرألا رئاس يف نوثالثود :(ب) ةرابع 0

 . (ب) نم ةدايز )۲(

 . «كلهت يتلا : قئاوبلا» :(ك) يف اهتحت بتک (۳)

 .ًامامت لصألاك (ك) يف هحرش دقو ء(د) نم هحرش طقسو «(ب) نم هحرشو تيبلا طقس )5
 (ك) يف حرشلا دروأو « لصألاك حرشلا بلغأ هب قحأو ء(ب) يف تيبلا ردص ضعب دررأ )0(

 . «هل ىّمُك ال بوث :ريقبلا» : (د) يف هنم دروو ؛؛هل مُک الد : هلوق ىلإ لصألاك

 .«يذلا» :(ك) يف داز ةفإ

 . (ب) يف امب انذخأف ««فيك» : لصألا ف (۷)
 .اهنم «هتطايخو» تطقسو «(ب) يف امب انذخأف ««هحالصل» : لصألا يف )۸(

 .نوحلاصلا هسي يذلا َريقبلا سبلي هلأ دارأ امَّنإ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )9(
 .(د) نم حرشلا طقسو . .لصألاك ح رشلا هب قحلأو ؛(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ )١(
 ٠ .(د) نم تيبلا حرش طقسو ٠ . (ب) نم حرشلا عم (7-70 5) تايبألا تطقس تطقس )١(

 ىلع سانلا تاقبط حدمي نأ رعاشلا قذَح نم» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (17)

 وس |
4 



. 
 ىلاوّعلاو ىّيظلا هُظاَحْلَأَورل صنلا ِهرْيِبدَتَو هشيج هسفن  . 0 rrمس م مم 31 - ريم

 .لاطبألا سوؤر ىلع كاذب ٌردتقيف لاما بهي :يأ
 "ارزٍنموُيَسيَنَو لازم ویوز وباقل مط

 .ءاقل الو ٍبزحب مهزشایُ مل ناو .هئاضمو هّيأر هلامعإل هنوني رهدلا مق :يأ

 رام نم دابعلا نيطو د رولاربثنعلا نم ةّتيط لج ۸

 .ةَلَصْلَص اهل تّعمسف تضج اذإ ريدغلا  ٌةأمحل |! :لاصلصلا

 لالزلا ب ة يودع تراضصُق َء اكاتقآل هنيط تا يقف 4

 رابجلا ف ٌةَناكُر تراصَق س الا تقام هراقو اياقيو .

 "لاتقلا دوهسش ىَرَتالآَوَم سلا كبح هرغي نمم تسل ١".

 “رشألا ةلقوالّيلَد ك ناش شيع هکافک ءيش كاد ٣

 ملو . ةعانصلا سفنب لالخإ اذهف «ريبكلل ام ريغصلا يطعي الو ؛مهنم قيلي امب مهبتارم

 هاتر ناك امن ةكلملا ءامظع ضب الو اكلم حودملل نكي

 ميف «ياوما حيت ءادعألا دصق تابهلاب هلام ين اذإهّنإ :لوشيه :( ف هحرش 0
 . «هلازن موي يف هنم مهفوخ لثم هلاون موي يف هنم نوفاخي

 .(د) نم حرشلا طقس )۳(

 يف نوكت نأ ضرت مل يأ : : سانلا تفاع» : (د) يف هحرشو . لصألا يف تيبلا حرشي مل 62

 . «ةناكر لابجلا يف تراصف «مهُقالخأ اهلمتحت ملو «سانلا

 ال انأ :ٌلوقي» :(د) يف هحرشو .(ب)و لصألا يف هحرشي ملو . (ب) يف همامتب تيبلا دروأ )0(

 ال مهنأل ؛كئادعأ ةَّلذل كلذ لعفت امنإو «لاتقلا ديرت ال كّنأو «ةملاسملا كّبحب رتغأ
 . ؛مهّلاتق بجوت ةيصعمب كنورهاجي

 ي یش لصالاك حرشلا هب قئأو «(ب) يف همامتب تیبا دروأ 000

 . «مهبونذ رفغتو مهل ًاراقتحا

 س لوما س



 َكّنأل ؛لاتقلا كرتت امن :تيبلا ىتعمو < ًارطضم ٌلدبأ هّنكلو «كئناش» ةجولا

 .كَءادعأ ('”رقتحم تنأف ؛برحلا هّدبانت ْنأل اقحتسم كانشي ًادحأ ىرت تسل
 5 ٠ 0 2 هه ي رک سام ےل « شرف

 "ناعتلا لاعن مهماه تعج هتم طخسلا ريم ول داقتعاو .”*

 ام ْنسحأ امو < ,مهتكلمأل مهل داقتعالا كرت ىلع كولمحو كوطخسأ ول: يأ

 :/"ًاضيأ هلوق اذه لثمو .' هم ٌطخسلا ريغ ول: هلوقب ٍةظيفحلا نع ىّنك

 هل

000 

0 

(۳ 

(4) 

(2) 

000 

00 

 ميم.

 )رقت لگ هلبقت :بذع قئار ظفل اذهو «هيف رأل: هلوقب ررضلا نع ىّنكف

 “رالج جمد نم نَحْرْخَيَوِع  ارعأ برحلا ف نلخَدَي دايجل

 00 م 28 38 ع 5 ومرت رم هلق 8

 ةيؤر لوق 4 يلع وبأ زاجأو «يرع عمج «ءارعأ»
 رق 9 0 - 7 2 ٤ ماعم

 . «رمتحت» :(ب) يف

 مهتلنل مهيلع طخّشلا تبجأ ول يأ» :(د) يف هحرشو .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس

 .«كليخ لاعنل ًالاعن مهسوؤر ريصت ىّتح

 يف داز ِهّنأل «ةظيفحلا ةشقانم نسحأ ام نوكي نأ يغبني» :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب

 .«عجر» :لاق مث : «ًةزجوم ةرصتخم ٌنوكت نأ بجي ةيانكلاو ءدحاو ىنعملاو «ظافلألا

 . ٠٠١ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا

 ٌريئأَسلا ناك نإو .ةيانك نوكي نأ زوجيف هيف رثا امد :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 رأل هرس ام هلبق اء رض ولولا : :هلوق عبت الهلال هرتضلاو عشار راو ريخلا يناكرتشم
 ًاعاجش ٌنوكي نأ هرسي دق . هرسي ام ناسنإلا رضي دق هَّنإف ؛ ىنعملاب انهه لخأ دقف ««هیف

 اذه تييبلا دامعو «ىنغلا بناج نمّرَرَضلا هل هلانيف ءان نوكي نأ هرسيو « اذ هرضيف

 .«بّنجتيل اذه لثم رسَقأ امّنِإو «هانعم داسفل تيبلا عيمج ىهوف «لوقلا

 بكرت يأ» :هلوقب (د) يف هحرشو . حرشلا نم ًاريبك امسق هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 . لصألاك (ك) يف تيبلا حرش دروأ دقو . «ةعرسلاو ةلجعلل ءارعأ برحلا حئاص حاص اذإ
 امك هانتيثأو . (بلص) سورعلا جاتو ؛(بلص) برعلا ناسلو « 4 ؛ هناويد يف ةيؤرل تيبلا

 . «هؤارقأ» ىوريو «خ خسُنلاو لصألا يف هطبض

 ساو ماس



نأَرْخآلاَو :يلاخلا ناكملا وهو ,ءارع عمج نوكي نأ اهدحأ ؛ ؛هجوأ ةثالث
 عمج نوكي ْ

 ل: ميهلوق نم «ىَرعم مج َنوكي نأرخآلاو يزرع
 ثيبلا اذهو ,هتيحان : :يأ :هارع ب برقت

 رم و

 ًانيمضت سيل هنأ لإ ," دايجل لامّتلا لاعن ٍمهماه تلج :لاق/ هّنأك هلبق يذلاب ٌنمَضُم

 :('اةفباّتلا لوق نيمضلا شحفأ ْنمو ءيناَلا ىلإ ةجاحلا يدش سيل لوألا نأل ؛ًاشحاف

 :ي ظاكع موي باصنصأ مهو يمت ىلع رامجلا اودرَو م مهو

 "اهم ردصلا عصب ميت هديت ٍتاقداص نطاوُم مهل تدهش

 (E > رب ~h و 0
 1 رخآلا لوف هنم شحفأو

 يذل الإ ماوقألا نم لاب هَفكَءاف لاما سيو

 :هلوق نم وحنو .(' ادحاولا ءيّشلاك امهو :رتلص نود لوصوملاب تيبلا ىق هلل

 ٍرْخآلا لوق ؛لالج مد نم نجرْخيو
 م يم

 ارمشأ نوجلا بست ىح نعَطلا نم انايَح ناول عورلا موَيْركنثو

 ناك اذإو .«ٌةّلجأ» هعمجف ؛ًادحاو ناك اذإ uy ("!ًادحاو ٌنوكي «لالجلاد»و

 . .شحفأ نمو : هلوق ىلإ (ك) نم انه نم طقس (1)

 . «ٹاعب مويا : اهيفو ۳۲۲/۱ ؛ةدمعلاو 68 ؛ هناويد يف ينايبذلا ةغبانلل ناتيبلا )0

 امهدعب ام طقس مث ««نيتيبلا : :رافجلا اودرو مهو» : هلوق ىوس (ك) يف نيتيبلا نم دري مل (۳)

 ىلإ ًاضيأ امهدعب ام طقسو «(ب) يف امهمامتب امهدروأو . «.. .لالجلاود :هلوق ىلإ

 0 . .لالجلاو» :هلوق

 . ١١٠ص لوألا دلجلا يف امهجيرخت قبس عد

 دودعم هنأ الإ برعلا راعشأ يف ءيرمعل ؛ نيمضَتلا ءاج دقو : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف دعب 6

 اوؤرق مهّنأل ؛ قذحلاب مهل دهش نماميس ؛ «هلاثمأ يف ًارذع قيضأ نودّلوملاو «رعشلا بويع نم

 .«عجرال : :لاق مث ««اهعابط نم هب تنأ“ برعلاو «هحباقمو رعشلا نساحم اوفرعو «بّتكلا

 )١( 19ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس .

 .«نوکیو» :(ب) يف داز (۷)

 .«اذإو» :(ك) يفو ««اذإف» :(ب)يف (۸)

۱.۹٩ - 



 اک ص وا د یل مم م ل

 كالا

 :"!ءامشل , 7 امشلا لاق .«لج» هدحاوق < ًاعمج

 اهلالج اهّنع ًءارقشلا تّفَّش

 ىلع ت تأرقو ل !ٌةّلجأ»: :هعمج 2 اولاقو داحألا ےب «ألالج» «هيوبيس» ركذو

 (لسابعلا يبأ يحي نب دمحأ نع نسحلا نب دمحم ركب يبأ

 8 و 2 ترا ر 2 ر ر هَ

 لجلا تایده هسنع هسسنع رسصقن لمم عذجلاك قو

 102056 لاقو
 ي .٠ 5 جرا 8 جا مر ت ماه سا چو ريب رج 1 چر 2

 لالجألا ج نسلج قلبلا حرم ارطبسم هضرع قربلا ىرتو/

 .ةيميمت 7 ٌةغل ٠ ءميجلا حتفب ةب لج» : اولاق دقو .«لج» عمج

 “رافطألا بئاود ے2 هقول 2 9 ىف او انو ا راما . ۳٣

 هضايب ىَقلأو دلا نمرمحأ ديدحلا راص :يآ
 مهن ؛لافطألا بئاوذ 4

 ؛ هناويد يف ينايبذلا رارض نب خامّشلل وهو «ةَّقلَحب يع سلا برك تجفف :هردص (۱)
 تاقبطو ۸٤١« /۲ ؛ريبكلا يناعملاو « 150 /" ؛ بدألا ةنازخو ء۹۹ /۸ ؛ يناغألاو ٤

 . ۱۸۸/١ ؛ءيلآللا طمسو « ٤1۸ ؛ يرتحبلا ةسامحو ١/ ٠۴٠١ ؛ءارعشلا لوحف

 .«ريُك لاقو» : هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقسو «تیبلا رخآ ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (۲)
 ؛نيعلا باتك يف دئرم نب روظنملو « 17/١ ؛ةغللا ةرهمج يف يوّمَطلا ىّتخلا نب لدنجل لوألا (۳)

 بيذهتو ء(للخ) سورعلا جاتو :(لهم)و (للخ) برعلا ناسل يف ةبسن البو . ٤/ ٠١
 . يناثلا ىلع رثعأ ملو .رداصملا نع هانّيوصو ؛«لمَهْنم» لصألا يفو . ٥۷١ /1 ؛ةغللا

 ًاضراع» هتياورو ؛(معن)و (للج) برعلا ناسلو ۳۹۹ ؛هناويد يف ةع رّيثكل تيبلا 0(

 يف هبسنو .ناسللاو ناويدلا يفامب انذخأو «ةلمهمل | ءاحلاب «نّلح» لصألا ينو .« «ًاريطتسم

 :اهعلطم ء۱ ؛ هناويد يف يورلاو رحبلا اذه ىلع ٌةديصق رشبلَنأ ىلع «هناوید يف سیلو «رشبل (ك)

 ؟يلاب ريغ ىف له مأ عوجر نم لاوزل ىضم اذإ شسيعل له

 .«ةحيصف» :(ك) يف داز (5)
 ٌَرمحأ ديدحلا راص يأ : (ك) يف هحرشو . لصألاك حرشل لا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تييلادروأ (5)

 . (د) نم تيبلا حرش طقسو . «ضايبلا نم هيلع هنول ىقلأ ديدحلا ٌنأكف باش ٌلفطلاو . مّدلا نم

 دس ل إو س



 .("!هيرح ةدشل ٌنوبيشي اوناك
 م © 9 ماا عل ےب مال 0 8 ور ت م

 ("!لاسلسلا نم ىّنحأ ًاروُطَو م سلاعقات نمرمأ اروط تنأ."“

 8 ل ماا مم رع مارب مام يا ممول عع ام ا صل م مق

 ت

 ت

 .هبراش ىلع )لھ

 :“سيقلا ٌؤرما لاق
 م 35م و و ساس 2 م 9

 2 8 ر 30 2 - 4 م مارا ر 8 2

 “يلاخ كنم عضوُم 2 سانب س  اًثلااّمو َتْنَأ ُثْيَح سالا ام .۷

 م 2 هاش 3 مااا م 8

 ۲ : .سانلا هنع باغ عضوم نع تبغ نإ سالا تنأ :ىأ

 اذه ةعنص يف يملا نسحأ دق» :(ح) ديحولل مالك لصألا يف اهدعبو .«برحلا» :(ب) يف )١(

 1 . ؛هنساحم نم وهو ؛هزجعو هردص يف تيبلا

 . ًامامت لصألاك (ك) يف هحرشو . حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع ضعب دروأ (؟)

 . (د) نم تيبلا حرش طقسو

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (۳)

 ىلع» تطقسو .«سلْسَلو سالسل :لاقيو» :لاق مث ««ًاغئاس» :(ب) يف اهدغب داز )£(

 .اهنم «اهيراش

 )٥( ؛ هناويد تادايز يف سيقلا ءيرمال وهو .ًاسواسو الإ ليَّللا سْرَج ٌةليلق :هردص ۳۷۹.

 .(ك)و (د) نم هحرش طقسو «(ب) نم هحرشو تيبلا طقس (1)

 لتاق ِهّنإف « هلاثمأو اذه يقي نأ قذاحلا رعاّنشلل يغبني» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۷)

 عمس دقو «بدأو ةّمه يذ كلم يدي نيب لوقلا اذه دعب فقي نأ كلذو « ةبقاعلا ميسو

 . «هنع افع نإ «هنع وفعلا هزئاوج ىنسأ ٌنوكيف ءاذه

~44 = 



۳) 

 هقصوف «هداصف يَبظ ىلع يجراوألا يلع وبأ هّلسرأ .ًابلك فصي ءًالاجترا لاقو

 ٌَدخأو ,باتك بب يلع وبأ لغاشتو ءًائيش هيف لمعي نآ هلأسو «بّيّطلا يبأل يلع وبأ

 ٍطئاح ىلإ دئاست < ,جردلا , ذخأ ءانثأ تقولا رضاح ناك نم ينثدحف :ًاجرد بيطلا ويأ

 :"طءدشنأو .هيلع يلع يبأ باتك عطقو .تقولل ةزوجرألا لمعو «يلع يبأ سلجم 4

 "الضطُهلاتايداَفلار يقل الو لزتَمبانت سين لوَتمَو.١

 نب دمحم ركب يبأ ىلع تأرقو ركبت ٌةباحتسلا يهو ,ةيداغ عمج :«تايدافلا»

 ؟ءيش ٌنسحأ ام: .ةّيبارعأل َليق :لاق ءيبارعألا نبا نع يحي نب دمحأ نع نسحلا

 ٌتلطه ؛ :لاقي« ,ةلطاه ٌعمج« «ٌلّطْهْلادو .ةيواف ءاخين ے ةي .ةيراس ِرْنِإ ج ةيداغ :تلاقف

 .ًاناتهّتو انه ٌنتْهت ثّنتهو .ًالاتؤتو د الم لت ثلتهو ؛ انالَطَهو ًالطه ٌلطهت ُءامّسملا
 رع ماو یر ك م س ما

 .ءابظ عترم فصي شهو لهو لطه باحس نهو

 1١: 37/78 ؛نايبتلاو ۰۲۰۱ ؛يدحاولاو ۰٠٠۲/۲ ؛دمحأزجعمو ‹ 1٠١ ؛هناويد يف ةديصقلا (#)

 | .۳۱۷ /۳ ؛يقوقربلاو ١/ ۰۲۷١ ؛يجزايلاو

 «لاقو» :(ب) ينو .«ُهَدِّيصت فصي «يجراوألا ىلع يبأ يف ًاضيأ لاقو» :(ك) يف ةمدقملا (1)

 زيزعلادبع نب نوراه يلع يبأ ىلع ًاموي لخدو» :يه (د) يف ةليوط ةمّدقم دروأو . طقف

 لاق ؟ملو :لاقف «مويلا بّيطلا ابأاي انعم تنك كن انددو :هل لاقف بتاكلا يجراوألا

 رقص هل نكي ملو «ًايْبَظ ظ هدحو هب اندرطف « « كلم نبال بلك انعمو «مويلا انبكر

 امّنإ : يلع وبأ لاقف ءاذه لثم يف ةبغّرلا ليلق انأ : : بيلا وبا لاقف هيل هذي ات نسحتساف
 كلذ بحُأَف :هللاق .لمفأ انأ : بييطلا وبأ هل لاقف « اعيش هيف لوقتف «هارت نأ تيهتشا

 تيفحأ دق :لاقف ؛هب ينتدعو ام لعفت نأ بحأ :لاقف يلع وبأ ثّدحت مش ؛كلنم

 دقو «معن :لاق ؟اذه لثم ٌُنكِميأ :يلعوبأ لاق ؟ةعاّسلا كلذ نوكي نأ بحتأ «لاؤسلا
 يلع وبأ ذخأف ءامهيف كيلإ رمألا لب :يلعوبأ لاق «يوّرلا فرحو نزولا يف كتمّكح

 .«هدشنأو « هّبتكي ناك يذلا بيطلا وبأ مطقف «ناسنإ ىلإ ًاباتك هنم بتكي ًاجرد

 :(د) نم امهحرش طقسو .امهحرش عم يناثلا طقسو «(ب) يف طقف لوألا تيبلا دروأ )0

 . هيلإ ريشن ام الإ (ك) نم ةداعلاك ةديصقلا حرش طقسو

~1۳ - 



 VÎ KÎ a ا 0 0
 للحي مل شحولم للحم ٍلفترقلارفذ ىمازخلا يدن .۳

 ؛ةحئارلا ٌةدش :هرفّذلاو .هريسفت ىنضم دقو ,حيرلا بّیط تبن :«ىمازُحلا»

 :ةمجعم ريغ لاّدلاب نمدلا» اًمأف ,ةبيطلا 2 ٌلمعتسُت ام ٌرثكأو ,ةثيبخلا وأ ؛ ةبيطلا

 ,نيتكاّسلا ءاقتلال َنوُنلا فذحف ءيشحولا ّنِم :ٌدارأ «شحولم»و .ٌريغ ال ةنتنملا ٌميرلاَف

 ٍلّلحم ريغ وهو «شحولا وه امّنإ هّلح يذلا نأ :يناّثلا تيبلا ىنعمو . .هّلثم رم دقو
 :"سيقلا ٌؤرم ٌؤرما لاق . هب لحي نم لوزن رك اذإ :ءاماو راكم ا لّلَح :لاقيو ,سنإلا نم

 ت وو ر

 للحم ريغ ءاَلاَريمَت اهاذغ ةرفصب ضايتلا ةاناقُلا ربك

 "!لِئولاٌ د يعَب سقتلانيحم  لزفم يعاّرم هيف انل نع.ه

 ؛”مجلا وبا لاق اهعم تعر اذإ : اهّنخأ ةيبّظلا تعار : لاقي

 لورألا مأ ءاديَرلا تعارؤو

 يريخ ىمارُحلا» : هلوقب (د) يف نيتيبلا حرشو هربا يريخ» :(ك) يف ؛ىمارٌتملا» تحت بتك )١(
 ‹«شحولا نم ديري شحولم ؛ةحئارلا بيط تبن لفنرقلاو «ةحئارلا بّيطلا رفّذلاو ربل

 تيبلا دروأو ؛«(ب) نم هحرشو ثلاشلا تيبلا طقسو .«نيئكاسلا ءاقتلال نونلا فذحف

 . لصألاك حرشلا ضعب عم ؛ عبارلا

 . «مدقت» : :(ب) يف (۲)

 ؛برعلا راعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بتك رئاسو ء١٠ ؛هناويد يف سيقلا ءيرمال تيبلا (۳)

 سورعلا جاتو «(انق)و (للح)و (رمث) برعلا ناسلو ء١۹ ١/ ؛لصفملا حرشو ؛ ١

 .(ينق)و (للح)
 [اذك] عدي يذلا عضوملا» :؛لئوملا» تحتو :«اهيعاري يذلا اهرکذ» :«يعارم» تحت ابتک )٤(

 سماخلا طقسو «لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛ طقف (ب) يف عبارلا تييلا دروأو . «هيلإ

 مأل لاقي لازغ مأ ةيبظ يعاري يبظ انل نع : يأ» :(د) يف امهحرشو .اهنم هحرشو

 نّيحم .عضرم عيضّرلا مالو لبشم لبّشلا مألو لفطم : لفطلا مالو «لزغم :لازغلا
 برقب هب مصتعي لثوم هل سيل يأ «لئوملا ديعب «كالهلا :نيحلاو «ٌهنيح اند دق :سفنلا

 . ؛هب وجني ءيش ىلإ أجتلا ام يأ ءأجلملا :لئوملاو . داو الو لابج

 . 58ص يناثلا دلجلا يف هداشنإ داعأو « 4417 ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس )02(



 گرو

 :ْنيحُلا»و ,"!ًايبظ «يعارُماب» ينعيو « ءاهلازغ اهّعم يتلا ٌةيِبَّظلا :لزغملاو
 .ضرع : :«نع»و ءاجن :يأ :لأو :«ىَجْنتملا : «لئوملا»و :كالهلا وهو. ,نيحلا نم «لعفم»

 .ءيش لكل ضرعتي ناك اذإ :حيتم نعم لجر :لاقي : :لاق يلع وبأ انثدحو

 (؟!لئْضَمّشلا نع يَرُملا ٌةَداَصَو يلحلا سبت نع ديجلا نسح هاّتغأ .۷

 مدقت دقو ايلا ففف «يلحلا» دارأو .يلحو يلح : :هعمجو «يّلح» :لاقي

 يذلا بوشلا وهو ؛« «لَضَفملادو ةلضفلا ٌةأرملا سبلت نأ «لّضَمّتلا»و . هريظن ذب لوقلا

 سیلاب قوما لاق اوا «لذلا»و «زوعملا» : هلثمو ٠ اهلزنم ل " )هب فرصتت

 ر را ر

 ر يول نق لفمب ا ضرس لدشصب خضم هاك .ه

 «ٌليِإ» :ٌلاقِي :لاق ؛بوقعي باحصأ ضعب نع ركب يبأ نع يلع يبأ ىلع تأرق

02 

(۲) 

(۳) 

(£) 

(0) 

000 

 . . .ناك اذإ حيم نعم لجرو» : :لاق مث ؛«ضرع : نعود : :هلوق ىلإ (ب) نم هدعب ام طقس

 حرشو ٠ .«فيفخ بوث يف ةأرملا ىقبت نأ لضفتلاو ؛ يلَح عمح : يلخلا» :(د) يف امهحرش
 « طقف (ب) يف (۷) تييبلا دروأو . «لذبملاو» : هلوق ىلإ لصألاك (ك) شماه ىلع تيبلا

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو

 .؟هيفد :(ب) يف

 .(عدو) ناسللا رظنا .ركذ امك ىنعمب عديملاو لذبملاو زوعملاو .اهدعب ام طقسو ء(ب) نم ةدايز

 : همامتب تيبلا

 لطف نع قدطتنت مل ىحّضلا مووت اهشارف قوف كسلا تسيتف يحضُنو
 ٌرسو ١/ ۱٤۷« ؛برعلاراعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بتك رئاسو « 17 ؛ هناويد يف سيقلا ءيرمال وهو

 «(لضف) سورعلا جاتو ء(ننع) برعلا ناسلو : 515/5 ؛بارعإلا ةعانص

 263 ؛بتاكلا بدأ يف ةبسن البو .756 ؛بتاكلا بدأ حرشو «757/7 ؛باضتقالاو

 . ۳۹۷ ؛ ينابلا فصرو

 طبضو . طقف ء«لئايأ هعمجو لعف نزو ىلع ليإلاو» : لاق هتكلو :«(ب) نم ناتيبلا طقس

 (د) يف امهحرش نم دري ملو ««ًاعم» اهقوف بتكو ءاهرسكو ةزمهلا مضب (د) يف «ليإلا»

 ليِإ :لاقي» :(ك) يف امهحرش نم دروو .«لدّسملا نولب لازغلا نول هّبش» :هلوقأألإ
 . «[طقف يناثلا تيبلا] : مجنلا وبأ لاق ءًاميج ءايلا لدبت لجإو

 هسا ع =



 :2"مجّنلا وبأ لاق :ًاميج ءايلا لد .«لجإدو

 لّجِإلا نورق فّيصلا سبع نم لولا نهبانڏآ چ ناگ

 نبا نع يلع وبأ ةيندشنأ ام ماف ««لئایآ» : هعمج ك ٌلاقُيو 5 ءاور ا: اذنك

 3 د 7 م ساما 7 ميم سموم رق »+ 5

 اليإ فيصلا رخآ نم تيرش دقو ر

 :بيبح نب | لاقو :لاق ملي وهو «ليأ» نبل دارأ : :بيبح نب ! لاق :يلع وبأ لاقف

 .ًاطخ وهو :بيبح نبا لاق «لوحو «لئاح» ثم .رثاخ :يأ «ليآ» نبل عمج داری «ًالّيأ»

 ب لادبإلا 3 :لاق «هيوبيس» َّنأل ؛اطخب سیل :ٌلاقو .دمحم ىلع اذه يلع وبأ ٌركنأو

 (سبع) برعلا ناسلو ء1۳ ؛ ةيبدألا فئارطلاو 2777 ؛هناويد يف يلجعلا مجنلا يبأل ناتيبلا )١(

 2176/17 ؛صّصخللو ء(لوش)و (لوأ)و (لجأ)و (سبع) سورعلا جاتو ؛(لوش)و (لجأ)و

 ۲٠۸‹ ؛قطنملا حالصإ بيذهتو « 441/١10 ؛ةغللا بيذهتو : 92 ؛ةغللا سياقمو

 ءالا؟/7 ؛يلآللا طمسو ؛١/518 ؛ ملعملا فوشملاو ۲۳١١ ؛قطنملا حالصإ تاببأ حرشو

 يف ةبسن اليو . 147/١ ؛يرابنألا نبال ثّنؤملاو ركذملاو ١486 /4 ؛ةيفاشلا دهاوش حرشو

 ؛۷۸ /؟ ؛يلاقلا يلامأو ء١٤ ١/ ؛نيعلا باتكو ء١٠۸۸ /7 ؛ةغللا ةرهمجو ؛(لوأ) برعلا ناسل

 ةيفاش حرشو 11/7/1١ ؛بارعإلا ةعانص رسو ۸ ؛قطنملا حالصإو ؛(لجأ) حاحّصلاو

 لادبإلاو ؛(ج) سورعلا جاتو ؛؟ 448/١ ؛فيرصتلا يف عتمملاو ؛114 /۳ ؛بجاحلا نبا

 .حتفلا وبأ كلذ ىلإ راشأ دقو :(لّجإلا)و (ليإلا) رداصملا يف ىوريو . 47 ؛تيكسلا نبال

 23789 /1؛بدألا ةنازخو ,787 /۲ ؛ناويحلاو ۰۱۲۲١ ؛هناويد يف يدعجلا ةغباتلل تيبلا (۲)

 ‹ 118 ؟حاضيإلا دهاوش حرشو ۲ ؛حاضيولا دهاوش حاضيإو ء١ ؛ يلآللا طمسو

 «(لوأ) حاحّصلاو ء(رفث)و (لوأ) سورعلا جاتو ؛«(رفث)و (لوأ) برسعلا ناسلو

 . 441/16 ؛ةفللا بيذهتو ء١/114 ؛يرابنألا نبال ثّنؤلاو رّكذملاو «5/*577 ؛ باضتقالاو

 . 44/١١ ؛ص ص خملاو :17؟١ ؛يلع يبأل ةلمكتلاو ٤/۲ ؛فصنملا يف ةبسن البو

 يفامك تييبلا انطبضو . ةيليخألا ىليل اهب وجهي ةديصق نم تببلاو .«ةّئيذيرب» :ىوريو
 . ءارلا مضب هاهرفثدو حتفلاب «ٌنيذاربلا» رداصملا تطيضو ؛ لصألا

 . «نيذاربلا كح» ىوريو .(ك) يف درو اذكو ««ليّللا رخآ» :ىوريو

 س أوما



 «لئايأ» هّعّمج َّنأ يلع وبأ ىكحو نوجا خيحصلا ناك ْنإَو ميص وحن درم ونا اذه

 لیا: :هعمج ب مهضعب یگحو « ”يبّتد»و '' !هقّنإ» ةأرماو جيه :لثم ٌلعف :ليإو :لاق
 ىلع ميال اتخلا ؛هتزاجإب اضيأ سايقلا يضتقي الو ءاذه ٌفرعأ الو ,مضلاب

 الف اليا: هلوق نم بيبح نب دمحم هدشنأ ام ىلإ بهذ هزاجآ يذلا ناک ناف ««لعش»

 7 . "محم ہرکنآ مم هانزكذ امك ليَ مج نوكي نأ ٌروجي هَّنأل ؛هل هح

 ("!ليَحألا َقاَقَو يبألك لح لمالاو بككلا نيب لوحي ١

 ٍليوط لشم «قيثو عمج «قاشو»و .هلمأت لع ردقي الف ٠ ؛هرمأ هيلع كلمي : :يأ

 ليحألادو . 3 !«قاثو» :أ :اضيأ هيك ٌلاقيف رواولا رسک دقو ؛ٌردصمف قالام اًمأف ,لاوطو

 :رسحلا وبأ هدشنأ رعاشلا لاق/ . «لابح» ةرثكلا و ةّلقلا ذي لبح عمج

 (قُنِإ) ناسللا يف اهطبض هّنأ ىلع «ةغيصلا هذه دكؤي انه اهداريإو «لصألا يف اهطبض اذك )1١(

 . (قلأ) ناسللا رظنا . كلذ ريغ وأ ةثيبخلا ةأرملا يهو « مأللا نيكستب

 . (بند) ناسللار ظنا .ةريصق : بند ةأرماو .اهتنيبت اذكه (۲)

 نري هنرق هييشتب ف صوي نأ لازغلا فلصو نسح نم سيلا : :(ح) ديحوللقيلعت لصألا يف هدعب 9
 هل يفبيرعاشلاو نشا ىلع يشاع هذ یش نارات اذه عموهالو ء«لّیإل

 نم ٌءيش تيبلا اذه يف لص حي ملو «ضرغلل ةباصإلاف اف ناق ؛هرهش ىلإ نساحلا بلتجي نأ

 . هديهاضي ام دجي الإ «يلماعلا عاقرلا نب يدع تيب دعب اذه نع ضم نأ هليبس ناكو «نْذ

 :هلوق ىلإ «. . .قاثو» : هلوق نم لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف طقف )١1( تيبلا دروأ )€(

 رسكلاب ةطوبضم لصألا يف امك اهانتنأو ءواولارسكب (د)و (ك) يف «قاثو» طبضو . «ردصمف»

 مل اذإف «هيلإ رظتلا نم بلكلا نّكمتي ال يبظلا ةعرس نم يأ» : هلوقب (ك) يف هحرشو . حتفلاو

 هتعرس نم هتاف هلمأت اذإ بلكلا نأ ديري» :(د) يف هحرشو . «یلوأ هّريغف كلذ نم بلطلا نّكمتي

 .«اهدوقيو بالكلا سوسي يذلا بآلكلاو . هتوفينأ ةفاخم ُهلمأتب ال وهف « هكردي ملف

 دصملا اًمأف هّهبشأ امو دقلاو للا هب يع اذإ ٌرَسْكُت» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )٥(

 1 .«عجر» :لاق مث ءاحوتفمف

 71/١. ؛حاضيإلاو هيبنتلاو «(لبح)و (أسن) برعلا ناسل يف بلاط يبأل ةياورلا هذهب تيبلا (7)

 ىلع ةديصق هل الو ؛بلاط يبأ ناويد يف دري ملو . (لبح)و (أسن) حاحّسصلا يف ةبسن البو

 ؛ (بلاط يبأ ناويد حرش يف بلاطملا ةياغ) ناويد حراش نأ ىلع «يورلاو رحبلا اذه

 «تيبلا يتياور روظنم نبا ركذو . هبسني نأ نود نم ٠٤١ ؛تيبلا اذهب دهشتسا

~۹۹ - 



(۱) 

(۲) 

 وو - ريبم كت ر و 2 م ادم رب مرمر م - وِ و 7

 ؟البحأ كلبح رج دق ةأسنمب هتيرض كابأ ال لبح لجأ نمأ
2 95 5 ۶ 

 = ا
 :("!فباّتلا لاق .بالكلا ٌبحاص «بّالَكلادو .«لبحأو لح ءاج دق» :ىوربو
 سمس + 4 7 م ر 3 ا ء م سا 5 0

 ٍدرص نمو فوخ نم تماوشلا عوط هل تابق بالك توص نم عاتراف

 :("اداَجملا ٌلوق اًماف
 3 ا 8 م عام

 يرهوجلا هدشنأ اذكه :لاقو :هيدل ةمّدقملا يهو ءانه ينج نبا اهاور يتلا امهادحإ
 2 58 8 و 7 2 8 0 ٤

 رج دق ىوريو «عفرلاب لبحأو ىوريو « لبحأب لبح ءاج دق باوصلاو : لاق ءابوصنم

 : يه عفرلاب هئياورو .«لوعفملا ميدقتب لبحأ كبح
 و مام me 2 5 00 ِِء

 ليحأو لبح ءاج دق ةأسسامب هتولع مامر يذ لبح لجأ نما

 ناسلو ء١٦ ؛بلاط يبأ ناويدو ؛1547١ ؛بلاطملا ةياغ يف بلاط ىبأل ةياوّرلا هذهب وهو

 . حطابألا خيش ناويد يف دري ملو .همالك نم مهفي امك (أسن) برعلا
0 

 دئاصقلا حرشو ٠۷٤٤/۲ ؛ عستلا دئاصقلا حرشو «4 ؛هناويد يف ينايبذلا ةغبانلل تيبلا

 باتكو ء(تمش) ةغالبلا ساسأو ؛(عوط)و (تمش) برعلا ناسلو « 54 ؛رشعلا

 (عور)و (تمش) سورعلا جاتو ۳۲۹ /۱۱و ۱۰۵ /۳ ؛ةغللا بيذهتو ء۰٠۲۱ /۲ ؛نيعلا
a Aa 5۶ 3 °  . 

 .اهحتفو نيعلا مضب ؟عوط» ىوريو . ۲٠١ /۳ ؛ةغللا سبياقم يف ةبسن البو .(عوط)و

 «(رسنق)و (رسعق)و (رسق)و (رود) برعلا ناسلو ١ ؛هناويد يف جاجعلل تيبلا

 جاتو ۳ ؛رردلاو ١۲۷و ۲۷٤/۱۱ ؛بدألا ةنازخو ء١١٠١ /۲ ؛ةغللا ةرهمجو

 حرشو 0/۱ ؛هيوبيس تايبأ حرشو ؛(سرأ)و (رسنق)و (رسعق)و (رسق)و (رود) سورعلا

 دهاوش حرشو 0/۱ ؛حاضيإلا دهاوش حاضيإو 0 ۱A۱A/6 ؛ ىقوزرملل ةسامحلا ناويد

 «5١/167و 5787/9 ؛ةغللا بيذهتو ء۳۳۸/۱ ؛باتكلاوو 7/5 ؛ يستغملا

 ‹01/۸و ۲١۲ /0و 741/7 ؛نيعلا باتكو ءل١/١٠ ؛بستحملاو ١/ ٤٥ ؛صّصخملاو

 يف ةبسن اليو .(رسق)و (رود) حاحّصلاو ء١ ؛بيبللا ينغمو e4 /Y ؛ةغللا لمجمو

 حرشو « 407/7 ؛ينومشألا حرشو ء١٤١٠ /۳ ؛صئاصنملاو 04٠« /8 ؛بدألا ةنازخ

 ٤٠۲و ۲۲۸/۳ ؛بضتقملاو ء281/7 ؛بسييبللا ىتغمو , ٠١5 /5و 177/١ ؛ لصفلملا

 سيياقمو ء۹٠ /۳ ؛ عماوهلا عمهو ء 10/4 /۲ ؛فصنملاو ء١/177 ؛برقملاو ۲۸۹و

 . (افضغ» ىوريو ٩/ ۳۹٤. ؛ةغللا بيذهتو 2٠١ /۲ ؛ةغللا

 هس ¥ دس



 ءهب َسيلو «بوسنم هّنأك راصف ؛ةفاضإلا ءايب عاج هّنكلو .«بّالك» :هانعم امّنِإَف
 :'اضيأ هلثمو

 4 م 2 مّ م

 يراود نا سنإلابرّهمدلاَو

  :قفباتلل يع وبأ اندشنأو ««راوت» : يا

a 4#ر هج لأ تاتو دأب 4 ي  
 : یا يلع وبا دشتاو ««نانورآ» موي :لاقي امنإو .«يناتورأ» ديري

 اْرقارُف ءادسح ناک

 ف 01 كباب 3 رع رق + 4 م ت

 ادح اذإ رقرقي هنأك عادحلل ديجم «رفارف» وه امئاو

 وار

 “ردرَمش سرش طاس ابق قا لّسلسمرجو سم قدشأ نع.

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 عمل

 البو . 477 ١/ ؛ةرصبتلاو «04 ١/ ؟؛بيبللا ينغم تاببأ حرشو « ١/ 48١ ؛هناويد يف جاجعلل تيا

 . 1۷و 54 /۸و 7٠١1/7 ؛بيبللا ينغم تاببأ حرشو « 4١/١ ؛يرجشلا نبا يلامأ يف ةبسن

 جاتو ۲٤۸/٤ ؛باتكلاو ۲۷۹ ۱١/ ؛بدألا ةتازخو ء 1717 ؛هناويد يف يدعجلا ةغبانلل تييلا

 رداونو ١/ ٠٠١ ؛ةيوحنلادصاشتلاو ء(نور) برعلا ناسلو ؛(نور) حاحّصلاو ء(نور) سورعلا

 يف ةبسن البو .(ناوفس) نادلبلا مجعمو ء١٠٠١ ؛يناتسجسلل دادضألاو « 019 ؛ديز يبأ

 . ۱۷۹ /۲ ؛ فصتنملا

 . ٤۳۲ص يناثلا دلجا يف هجيرخت قبس

 ةياهن يفف «لمأَتلاو بلكلا نيب لوحي : هلوق امأ» : (ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب

 ««لبحألا قاثو يبألك لَحَف» : :هلوق أو «بئولا عئاتتو ةعرسلاب هفصو امو ؛ «نسحلا

 اهقانعأ يف ناب بالكلا ٌنوفصي امّنإو «ىنعملا يف الو ظفلل | نسح يف ال اكيش هيف عنص امف

 .ههئاشو بلكلا نهق ؛ لّبحألاب رجب ةصنتتْلا ّيضلاك ُهَبلك اذه لعجف ءدئالقلاو بدلا

 تحتو ؛«هودع يف : (ك) يف «بقأ» تحت بتكو ء(ب) نم امهحرشو ناعيبلا طقس

 :(د) يف امهحرشو .«فيفخلا» :«لدرمش» تحتو ««دايطصالا ريثكلا» :«طاس»

 لعجي «ضيرع ریس وهو ءروجاسلا نم لعوُقُم :رجوسملاو «نيقدشلا عساولا : قدشألا»

 رماض :بقأ .هظفحل ىوقأ نوكتل ل سلس هروجاس يف لعج : لسلسم . بلكلا قنع يف
 .«لیوط : لدرمش . ةوطسلا نم : : طاس . هب داصُي ام ةرثكل

~ ۸ = 



 ءروجاس ذب «رجوسم»و ٌةدئاز ميملاو «مكدش» : :هلثمو .قدشلا عساو :«قدشأ»

 .هريسفت ىضم دقو .نطبلا ٌرماض :«بقأ»و .ابعص ًابلك فصي ؛ةلساس ےب «لسلسم»و
 : لاق ءضرألا نم ذخألا ديعبلا :«يطاسلادو

 د هاقؤفو لقب اإ طاس

e + 

 :«لدرمش»و .زييمتلا ىلع بصن «ادن» عضومو ؛ةيرخنم ايناج :«ةاقيقر»

 7 !جَّتلا وبأ لاق ؛ليوط

 لدرمشلا ةلخنلا عدجَك ماس/

 :ةّمرلا وذ لاو
 لهو م م رور
 ميلأ حر اَهَهَوِجحَو لصي الزم شرود نم عفو

 دقوتملا ةكرحلا ٌفيفخلا :لدرمشل ثلا :لاقيو

 ر مشيا وخر ةرقفلا دوم لرقيال ەل غي اًدإا هتم.

 َتَوص :يأ :لازفلا هَل اغث .هُّدخأي داكف ُبْلكلا هّكردأ اذإ ٌلازغلا نأ اذه ىنعم
 بلكل ااذه فصيف دش رّتفو هنع اهل:ىأ 095غ ٌلزْني بلكل الزفف :ًاقيعض ِ ًاتوص

 . ۲۸۷ /8 ؛ةغللا بيذهتو «(ققر) برعلا ناسل يف ةيسن الب تيبلا ()

 . 74 ؛ةيبدألا فئارطلاو 2777“ ؛ هناويد يف مجنلا يبأل تيبلا (۲)

 ء(ملأ) سورعلا جاتو ء(ملأ) برعلا ناسلو ٦۷۷/١ ؛هناويد يف ةمّرلا يذل تيبلا (۳)
 .«عفقرنو» :ناويدلا يف هتياورو ۸٤. ؛يرابنألا نبال دادضألاو ؛١٠۲ ١/ ؛لماكلاو

 . ةياورلا هذه ىلإ ناويدلا يف راشأو ««اهدودخ» رداصملا ضعب يف ىوريو

 . ةفرط تيب ردص ةياهن ىلإ ًامامت لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف )٠١( تيبلا دروأ (5)
 انف ءهيلإ بلكلا مجرف « يبظلاب قحل اذإ بلكلا لزغ :لاقُي» :(ك) شماه ىلع هحرشو

 يف هحرشو .«ًالزغ لزغي لكلا لزغ :ذئتيح لاقُي «هنع عجرف ؛بلكلا عزفف «ههجو يف
 حاصف بلكلا هيلع ضبق اذإ ؛بلكلل لازغلا اغث :ُلاقُي «بالكلا نم :اهنم» :(د)

 ءاجنف ءهنم ادعف ءهنع لزتعاو «هقلطأف بلكلا هل قر ًافوخ هب ثيغتسم اك ًافيعض ًاحايص

 ٌلعفي يذلاو «هخأيف هبحاص هّقحلي ىَّتح هقرافُي الو هئاغُت ىلإ تفتلي ال نم بالكلا نمو
 . «هنع ىّلخف لازغلل قر اذإ لزغي بلكلا لزغ :لاقُي .اهدوأو بالكلا لضفأ اذه

 1 .(ب) نم ةدايز ()

 ووو
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 :بّلصلا د ةزرخ ١ :«ٌةرقفلا»و . '"[ةرورض م مزجف ؛ ؛اذإب طرشو] .ةسارشلاو قلا ءوسب

 ةت ةقان هنمو :قيثو يوق : :«دجّؤم»و . «ةراقف» اهدحاوف راق: لاق نمو «ٌرقْف» اهعمجو

 : فرط لاق «ٌةدجٌؤم» : :لاقيو قلخلا قن وم تناك اذإ دج

 ديلا ةراوم لّجْرلا دو ةدِيعَب ارتلاة ةدجؤم نوتعلا ٌةَيِباهَص

 2 7 0 0 لمح م و 8 ني ا
 ؛لصافملا ديدش وه :لوقي .حصقأ رسكلاو ««وخر»و «وخر» :ءيشلل لاقيو

 ب . دل فقثأ وهو

 ما ص ام هاش

 ىذلا ا .ضرألا نم و 7 ام وهو ءنّْزَحلا 4 ٌعقو :«نزحأ»
 م) 5 س

 ."!لهسلا ےب قو
 ماه ر 5 م مو مار ري م رر ت ر 2

 ° يبلطصملا يودبلا سولج يعقي يلت دقو ىدملا ءاج القا 4

 .(ب) نم ةدايز (1)
 «۳۸۷ ١/ ؟برعلا راعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بنك رئاسو 14 ؛هناويد يف دبعلا نب ةفرطل تييلا (۲)

 جاتو 21١7/5 ؛ةفللا بيذهتو « ٦۲/١ ؛ةغللا سيباقمو ؛(بهص) برعلا ناسلو

 .رهّظلا :ارقلاو ءرداصملا يقام انذخأف ءهارّقلا» لدب «ىولا» لصألا ينو .(بهص) سورعلا

 طخب (ك) يف تيلا اذه تبثأ دقو . ٍلَجْنَجَس نم رظني املاک : 7 07ص يدحاولا دنع هدعب )۳(
 . (17) تيبلاب ةقيثو ةلص وذ تيبلاو «هريغ وأي يدحاولا نع القت هفاضأ ءآرملا دحأ لعل ءرياغم

 ؛ لبقما ظحل :هلوقي (د) يف امهحرشو « (ب) نم امهحرش عم (14و )٠۷ ناتيبلا طقس عه

 نرحلا يف ودعي ِهَّنأو «ظفحُتل لا لضفي ال ُهّنأو «هماَدُق ىلإ رظني امك هفلخ ىلإ ظني هنأ ينعي

 .«همئاوق ةقاثول لهّسلا يف ودعي امك ضرألا نم ظلغ ام وهو

 :هلوقف لوألا امأ «رعّشلا نساحم نم ناتيبلا ناذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 02(

 َنسحأو «شحولا ىلع بّلَقتلاو نينيعلا بّلقت / ةعرسب هقصي ؛ ليلا طح رب اذإ هَل

 .نهّنود ناسحإلا يف يناَّثلاو هيف

 ادع حرشلا رخآ ىلإ 2. . . ىعقأ لاقيو» : هلوق نم حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف )۲١( تيلا دروأ (5)

 دقو ؛ هّنبلطي يذلا ىدملا ىلإ لصو بالكلا عبت اذإ هنأ ديري» :(د) يف هحرشو .دهاشلا تيا

 . «هيعارذ بصنو هيلجر طسيو هبنذ ىلع دعق اذإ بلكلا ىعقأ :لاقي . هل ةعبات تراصف اهمّدقت

 س لو س



 :(7لاق .ءاعقإ ('!|يعقي ةيإ بّلكلا ىعقأ :لاقيو ؛هتعرسل ًاعوبتم ًءاج ٌعِبَت اذإ :يأ

 ةكداعي ال هوه اميز نأ ىأر هتلسا ىلع َكوُبَأ ىّ امكوّقأَف

 ."هبيصعتو هلّدَج ىلع همسج مّظعل لجرلا ةّثجك هنج نأ ينعي

  ۲١!لجرألا تایر يدايألا“ البق لدجت مت ةّئودجم عراب. 9

 ا ص ج و ورا هد 3 0
 «لتفلا ةدش :«لدجلا»و .ءلتفت ملو تلتف اهنأك :لوقي :ةلوتفم :ىأ :«ةلودجم»

 2 دومحم اذهو ءاهسسمت ملف :دضعلا نع تناب يتلا ديلا يهو :ءالبق عمج «لبق»و

 :(9ٌةَفَرط لاق ءًاضيأ لبإلا

(1) 

(۲) 

 قرف

(6) 

(0) 

000 

 . (ب) نم ةدايز
 ,؟١/94 ؛بلّطلا ىهتنمو «(نوّلقم ءارعش) 04 ؛هناويد يف يدعّسلا لّبخملل تيبلا

 2418/١ ؛يلآللا طمسو ء۷١١1 ١/ ؛ريبكلا يناعملاو ء(اعق)و (امح) برعلا ناسلو

 TALE ؛ةغللا بيذهت يف ةبسن اليو .(اعق) سورعلا جاتو ء۲۹ ٤ /8 ؛نيعلا باتكو

 حاحّصلاو 2800/1 ؛ةغللا ةرهمجو ء(مير) برعلا ناسلو ١/ ٠٠١ ؛يلاقلا يلامأو

 . ؛هلداعي ال» لدب «هليازي ال» ىوريو .(اعق)

 ىلع ةيدابلا سولجب ةيبشت «يودبلا سولج» : ةلوق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
 صُخشب سيل انه اه يودبلاو «ٌدارطتسالا :هلٌلاَقُي اذهف «ةيدابلا اذهب اجه ناك ناف «راّلا

 1 : ةمقلع لوق دارطتسالا اذه لثمو « ةيدابلا سولج : : يأ « «عُمجلل وهامُنإ « هيلع نيعم

 ْمْوُسْنَم نارك ىوت نم ةكيق وذ اهلل ع يدا اًصمك# ًءالس

 ا ؛ هناويد يف ةمقلعل تيبلاو . ؛ًةامج ًةاعّر مهّنأ دهن ينب ىلع ٌراغلإ «يدهّتلا اصمكد :هلوقف

 دقو ؛هحرش ىنب اذه ىلعو «ةدحوملا ءابلاو ةانثما فاقلاب (ب)و لصألا يف اهاور اذك

 . ةاّنثملا ءاتلاو ةدحوملا ءافلاب ؛لتق» :(د)و (ك) يف اهطبض

 :(2) شماه ىلعو . حرشلا نم ًاريسي ًامسق امهب قحلأو ء(ب) يف (۲۲و ۲۱) نيتيبلا دروأ

 «ناسنإ اهلدجي مل :لدجت مل .ةلوتفم : ةلودجم» :(د) يفو .«عيرسلا فيقخلا : َديرلا»

 . «عارس فافخ :لجرألا تاذبر . ةقلخ يه امئإو

 2785/١ ؛برعلاراعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بتكرئاسو « 16 ؛هناويد يف دبعلا نب ةفرطل تييبلا

 حاحصلاو ٤ ؛ةغللا سيياقمو ء(لتف) سورعلا جاتو :(لتف) برعلا ناسلو

 جاتو « ١/ ٤٥١ ؛ةغللاةرهمجو ء(جلد) برعلاناسل يف ةبسن اليو . 1١47/5 ؛لماكلاو ء(لتف)
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 مم م مس

 رشم جلاد يَمآسِبَرَمَت امنا ناليفأ ناقفرم اھا

 ET فيحقلا لاقو

 الَبُقاَهِب يشق يديأو لظت ةجاجُريَلِإ يتلا بجا نمو وم شامل مدل هيما م 7 مم

 نم اهتلواتت اذإ ةجوعم اهّنأك : يأ .«فكأ لظت» :ورمع وبأ . «يدايأ لظت» ديجلا
 2 يدايألا ٌبّرعلا ٌلمعتست ام/ ٌرثكأو ." دي عمج ٍديأو .ديأ عمج «يدايألا»و كسلا
 :("!ةفباّتلل يلع وبأ ًاندشنأ «يديلا هلثمو ٠ معلا عضوم

 اَمُعْنَأَو ايدي يدع هل نإف حلاصب الإ َنامعتلا رُكْذَأ نَه

 اهب داری ؛«يدايألا» مهنع ءاج دقو .نيظفألا فالتخال اا اهيلع فطعف

 ادجارلا لاق .ءاضعألا مده
2 

 رم يدايأب ماحس نطق لجأ ناحّصُطّصلاب هاك
2 

8 

 :"باجَعلا لاقو ."' !يديأب ديري

 لمى ل
 .(ب)و لصألا يف ىور امك ال هلند ًاعيمج رداصملا يف تيبلا ةياورو .(جلد) سورعلا

 0 . .يدايألاو» :هلوق ىلإ (ب) نم هدعب ام طقس 000

 .هيلع رثعأ مل (5)

 .زجارلا لاق» : هلوق ىلإ (ب) نم هدعب ام طقس (۳)

 برعلا ناسل يف ىشعأللو . هناويد يف سيلو ؛(معن) برعلا ناسل يف يناببذلا ةغبانلل تيبلا ()
 اليو 66 ؛ديز يبأرداونو «(مثز) برعلا ناسل يف ةرمض نب ةرمضلو . هناويد يف سيلو «(يدي)

 251/1١ ؟لصفملا حرشو ء١٠١٠ ١/ ؛بارعإلا ةعانص رسو ؛٠/41 /۷ ؛بدألا ةنازخ يف ةبسن
 ٠١< ؛تايبلحلا لئاسملاو ء۲١٠1 /۸ ؛نيعلا باتكو ؛(قبح)و (دوس) برعلا ناسلو
 دهاوش حاضيإو ء(طقف هزجع) (يدي) حاحّصلاو ؛(طقف هزجع) 11١ ؛ يكولملا حرشو
 .۷۹۸/۲ ؛ حاضيإلا

 . ٦۷ص يناثلا دلجلا يف امهداشنإ داعأو ؛4 ص لوألا دلجلا يف امهجيرخت قبس (4)
 «. . .تاذيرلاو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (5)
 :يناعملاو ناويدلا ةياورو . ٠ ۲ ؛ريبكلا يناعملاو ١/ ۸٠ ؛ هناويد يف جاجعلل ناتيبلا )۷)

 . 4. .ترطم ذإ»

~~ 



 ريحلا َنْفشُكَي توم لا تاقعاصب رمو يدايألا هيف ترطمو

 00( 1 9 س

 : يلع وبأ هدشنأ ءرخآ لاقو

 ؟ىدايألا اخوات دّيلُنَمَف ىلثم كافكق ًادحاو امأ[ف]

 () ع وک ا وب تورس
 : ىلع وبأ هاندشنأ ,رخاآلا لاو

 قانعألا ىلإ هكا شإوان يدايأ ة تَلمأَتام اهَّباس

 :لوقي ةديبع ابأ تعمس: :يمرجلا ينعي ٠ .رمع وبأ لاق :لاق يلع وبأ انربخأو
 :لاق ديلا عَمج اذإو ؛دايأ يدنع هل :َلاَق فورعملا دارأ اذإ :لوقي ٍورمع ابآ تعمس
 ) ]يدع لوق ورمع وبأ عمسي ملأ :لاقف ,باّطَخلا يبأل كلذ تركذف ءديأ

 قانعألا ىلإ اهئانشإوات رايا تما بام اهًئاَس

 ةبسن البو . ۲٠١ ؛ديز يبأرداونو « ٥۲١ ؛حاضيإلا دهاوش حرش يفزومرح نب (عيقتوأ) عّيمل تيلا (۱)

 حرشو «۷۹۷ /؟ ؛حاضيإلا دهاوش حاضيإو ء١١ ؛ةلمكتلاو «518/1 ؛صئاصخلا يف

 نم اذه عيفنو .(حوط) سورعلا جاتو «(يدي)و (حوط) برعلا ناسلو ؛/5 /5 ؛لصفملا

 ضعب نع ءافلا اندزو . يلهاج رعاش ؛ميمت نب ةانم ديز نب ةقيير نب سمشدبع ينب

 مرح نم كلذو ءًايضورع ًالتعم تيبلا نوكيف «ءافلا نود نم «امأ» اهبلغأ يفو «رداصملا

 رظنا .لوعفم هنزوو . هئاخ نيكستو هلوأ نم ءافلا طوقسل صقعأ ىمسي انه وهو ؛ هباصأ

 .۷۷ ؛ يزيربتلل يفاولا

 ١/۲ ؛ صّصخملاو (قنش) برعلا ناسلو ٠6١« ؛هئاويد يف يدابعلا ديز نب يدعل تيبلا (۲)
 يف ةبسن اليو ۷۹۸/١. ؛ حاضيإلا دهاوش حاضيإو ٠١١ ؛ءاملعلا سلاجمو ٤١« /4و
 سورعلا جاتو «(يدي) برعلا ناسلو ؛١/777 ؛صئاصخلاو ؛ 581/7 ؛؟بدألا.ةنازخ

 :ىوريو . ٠١١/١ ؛ةغللا سيياقمو «(يدي)

 قانعألا ىلإ اهقااشإو يد آلا ف نيتانبامهءاس

 2175 ؛ءاملعلا سلاجم يف همامتب ربخلا دجتو . خسانلا نم وهس «يدع يبأ» لصألا يف (۳)

 باطنخلاوبأو «ءالعلا نب ورمع وبأ وه ورمع وبأو ؛748/؟ ؛ حاضيإلا دهاوش حاضيإو

 سلجم وهو ءانركذ امك ءاملعلا سلاجم يف امهنع ديزملا رظناو «يرصبلا باطخلا وب وه

 . شفخألا باطخلا يبأ عم ءالعلا نب ورمع يبأ
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 وبأ لاق : دازو ءاذه وحن سابعلا يبأ نع ركب وبأ ىّكحو ؛يلع وبأ لاق

 :«تاَدِيَرلادو ٠ )رضحت مل کلو ,ورمع ابأ ينعي ٠ ,خيشلا مع يفل اهّنِإ : :باّطخلا

 :رميقلا ٌوَرَما لاقإ .تافيفخلا
 ىرج اذإ اوقع دادزي د يَر ىلع

 :)يعارلا لاق . ''[عضولا و عضرلا عيرسلا :ٌديرلا :اولاقو

 اليغبت اهَقأَح لفي اذير ترداغ املا تصف رت اًذإق/

(o) 2 a : يجي نب دمحأ دشنأو 
 ساس و ميد

 حَسمُتو ي يدايآلا تاحاسب ب عاب ٌةَصْيخَر ر يهو م ماتش ةماتسمو

 تاحاساو .اهعاوبأ هيف لبإلا >2 "ب .ءاش نم السي ةحابم اهّنأل ؛ ًاضرأ ينعي

 * مصاص ص اے

 رقما نسم بولا 3 داكي لَدُتَجلا اما اهُيراَكَ ا

(1) 

(۲) 

(r) 

(€) 

(0) 

(0 

(¥) 

 حّلصت يهو ؛عمجلا عج ج «يدايألا» تناك اذإو : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 لّصف م «هقلمجە هذهف ««ةلودجم عيرأب» : لاقف ٠ ًاليلق ًاددع ٌرصح دق يبنتملاو « ةرثكلل

 .۹عجر» : : لاق مث ««ىنملب لالخإو ةعاّصلا يبيع اذهو ءًريثك ًاددع اهنم

 هترابعو «41 ؛ هناويد يف سيقلا ءيرمال وهو «نالآذلاو ضكرلا ثيثح حسم : هزجع

 . «ًاودع ذادزي : یوریو» :هيف لاقو . . «اهعضوو مئاوقلا عفر عيرسلا وهو : : لير ىلع : هيف

 .اهنم اهدعب ام طقسو . (ب) نم ةدايز

 (لغب) سورعلا جاتو «١؟7 ؛يعمصألل لبإلاو «؟١7 ؛هناويد يف يريمُتلا يعارلل تيبلا

 545 /؟ ؛ ظافلألا بيذهتو ء(طقف هزجع) (لغب)و (صقر) برعلا ناسلو «(صقر)و

 راعشأ ةرهمجو «784 /۲ ؛ ظحاجلا لئاسرو «38 ؛ ظحاجلل لاغبلاو ء.(طقف زجعلا)

 نيرا يف ةملكلا طبضو . 01/1 ؛يرابنألا نبال عبسلا دئاصقلا حرشو ؛ 415 /۲ ؛برعلا

 . ةيناقوفلا ةدحوملا نونلاب «اليغنت»و «لّفتي» لصألا يف
 ء(موس)و (عوب)و (حسم) برعلا ناسلو ۱۸١١/١ ؛ هناويد قحلم يف ةَمرلا يذل تيبلا

 ۳۱4/۱ ؛ةخللا سيياقم يف ةبسن البو .(عوب)و (حسم) سورعلا جاتو

 ؛ص ٣٣ .

 . (د) نم اهحرش طقسو .(ب) نم اهحرش عم )۲۳-۲٦( تايبألا تطقس
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 - ك 9 ى 0 0 1 2

 لّقث نم اذه لثمب طق بلك فّصوي مل هّنأل ,ثركُد يتلا هتاقارغإ نم اذه

 :(!هجّنلا وبأ لاق .بلكلا لا ىلإ هّلقتف «ليخلا راثآ ےب اذه مهنع َءاج امّنإو .ءطولا
 60 لزجألا رهَظَك دمصلا ٌرداقُت

 لقسألا نْيَيَو ُهدلْعَأ اَنْيَيو  لَكلَكلاَو هِنَتَم نيب عَمَجُي .6

 ("يعاّرلا لوق اًمأف .ردصلا :«ُلكْلكلا»

 لاَجَمِْمَتَلَخاَميِتَقاْناي :لاكأكلا ىلع ترَخ ذِإ لوُكأ

 لوق كلذكو . فلأ اهدعب تأشنف ؛ةيناّثلا فاكلا ةحتف عبشأف ؛رطضا امّنإف

 : )يلع وبأ ماندشنأ ٍرْخآلا

 . 7 47ص لوألا دلجم ا يف هجيرخت قبس )1(

 أل ؛ ؛ هعضوم ريغ يف « هكرتف ًاثيش لقن هّنإف يبنتملا اًمأد : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۲(

 : نيثدحلا ضعب لاق ىتح « ةفنلاب ُفّصْوُي بلكلا
 همك

 شل براقع اب ةبلخم الإ ضْرآلا سَمّيامَق

 «بلكلا فصو يف نّسحلاوه اذهف ءاهأطي نأ حب وهو براقع اهّنأك ضرألا : ينعي

 نال ؛رفاوحلا ةبالص هب اوّل امّنإف < اصلا ىلع ٍليخلا راثآ يف برعلا نع ءاج ام امأو

 َدهشتسا اماّمأو ,ًارّمحم وأ انور ناكل كلذك ناك ولو ءاديدش اد ضرألا قدي سرما

 : مجتلا يبأ لوق نم باتكلا بحاص هب

 لدجألارهظگ دملا ردات

 ينعم الو /اهددع ةرثكل ضرألا يف اهافخأ كلذ” عفت ؛ًةريثك ًالبإ فصوامّلإف

 ١ 1 . «انه هب داهشتسالل

 « ٠۷۸ ؛ينأنلا ىنجلاو ء١٠ ؛فاصنإلا يف ةبسن الب امهو .انهألإ يعارال نيَبوسنمامهدجأ مل (۳)
 2157/1١ ؛بستحلاو ء(للك) برعلا ناسلو :47/“ ؛ ينومشألا حرشو :١؟ ؛ينابلا فصرو

 باب)و (للك) سورعلا جاتو ء۲۲۲٠ /۱ ؛ةغللا ةرهمجو 2510/16 ؛ةغللا بيذهتو

 ميجلاب «تلج امدو ءانقان ايد رداصملا ينو . لصألا يف امك امهانتبثأ دقو . (ةنيللا فلألا

 . ةملكلا يف ءاحلا تحت (ح) فرح مسرب اهتدّيق دق لصألا ةخسن نأ ًاملع « ‹ةمجعملا

 ١/ ٠١١ ؛بدألا ةنازخ يف يدسألا دثرم نب روظنمل تايأ ةعيرأ نم ثلاشلا وه تيبلا ()

 يف ةبسن البو .(للك)و (ظلم) سورعلا جاتو ؛(هوف)و (للك) برعلا ناسلو 17و
 مس ۲ھ



 ا 3 5

 اذهو : :لكلعلا :لوقيف .فقولا 2 مأللا لثم َلُقَتُي نأ هتداع نمو ,«لكلكلا» دارأ

 2 هيلع ٌنوكي ام دح ىلع لصولا 4 هارجأ هيلإ ٌرُّطْضا اًملف ُلَعَجي وهو دلاَخ

 ")هد ةيوبيس دشنأ امك ؛فقولا

 ر »ب

 امَحَضألا قلا بحي مخض

 .هبثو ةدشو هلصافم يّنتتب هّمصي .كانه حورشم اذهو .ةزمهلا حتفف
 ۲ و o مر .

 "ورجح نمر ضم هناك يلولاب راضحلا يمسو هيبسش .

3 sf 7 

 ««رسطحأ» نم مسا :«راضحلا»و هيلي ام :«يلولادو ءرطملا لوا :«يمسؤلا»

 :لاقو يحي نب دمحأ كلذ ٌركنأو ««نيعلا» بحاص لاق اذكه .«راضحإلا» ردصملاو

 هريغ ٌرضاح اذإ .ةرضاحُلا نمف «زاضحلا» اًمأف .«رضحلا»و «زاضحإلا» ("![َوه]
 .دودرم ريغ حيحص يدنع نيعلا ٌبحاص هّناق يذلاو ءهيف هعم لزن : يأ ,رضحلاب

 :يسعْقَقلا ر ْراَّظَنلا لاق .ميدقلا (![حيصفلا] رشلا  ًءاج دقو

(1) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(6) 

 ١١١/١-٠١۲ و٤1۷ و٣/ 201١86 ؛بارعإلا ةعانص رسو « ٤/ ٤۹٤ ؛بدألا ةنازخ

 . (للك) حاحصلاو ء۳۲۲٠ /۲ ؛ميجلا باتكو ۰۱۷۳ ٤/ ؛ةغللا سيياقمو

 حرشو «۷۲۹ /۲و 5١/١ ؛بهذلا نيع ليصحتو 148” ؛ هناويد قحلم يف ةبؤرل تيبلا

 جاتو ء(مخض) برعلا ناسلو 1۷١ /٤!و 0 ؛باتكلاو ‹ ١/ ٤٠۹ ؛هيوبيس تايبأ

 ١17/١ ؛بارعإلا ةعانص رسو :177 ؛ينابلا فصر يف ةبسن اليو .(مخض) سورعلا

 ٠١75/١ ؛بمستحملاو ء(هوف)و (ديب)و (دعب) برملا ناسلو :216/795415و

 ضب يف «ءدب» ىوريو .(مخض) حاحّتملاو 18/1 ؛صّصخملاو ء١٠ ١/ ؛فصتملاو

 . «مخض» لدب رداصملا

 (د) يف طقف وألا حرشو . لصألاك نيتيبلا حرش امهب قحلأو «(ب) يف (۲۸و ۲۷) ناتيبلا درو

 حرشو .«يناشلا ُوَدَملا :يلولاو «ديدّشلا ودعلا :راضحلاو ؛هلّوأ :راضحلا يمسو» :هلوقب

 . «لوارجلاو ردّسلا تاذ لخن اي دشنأو «فكلا ءلم رجحلا :لورجلا» :(ك) يف نيتيبلا يناث

 1 ١ .(ب) نم ةدايز

 .(ب) نم ةدايز

 رظنا .يورلا اذه ىلع تايبأ هلف «راظنلل ةزوجرأ نم اناك امّبرو . امهيلع رثعأ مل
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 2 و چ ےس

 ,هتيالصو ربل ٌريفتي ال ,هيناثك مودع لوا : :لاقف ًالثم اذه برض/

 3 سرفلا ربض : ةنمو] ؛ ؛تدشو تعمج اذإ بثكلا ةرابضإ نم وهو ددشم : هربضم»و

 0 ادعاشلا لاق . فكلا ءلم َرَدَق ٌرجحلا :«لورجلا»و . )0 !(بكوو .ةمئاوق عمج اذإ

 یلوا ت نأ تش ام ىلواطت لوارجلاو ردسلا تاذنلخناي

 مم ع عا za ير هم 20 +. 24 2 2 8

 .ارهفو اسادرمو ارجحو ارخص ' ؛اومس امك .الورج «ةئيطحلا» يمس هنمو

 هج ° م مما »م 0 42 ها مرا هس
 "رز ع ريغ درجا بند يذ ٍليذ حاسمر ىلع قوم .4

 :ليَمطلا لاق ءليخلا نم وه كلذكو هل ّحدمأ وهو .همئاوق ٌلوُط فسصي
 و م

 "بضعف ةت اهيدهت ٌدراطَم اهب تسَّطَم ءارسملا ءانّثأك جوعو

 يتلا :لاقف را قاتلا لا ام هل لي هل .يبرعلا ضعب نع يعمصألا یکحو

 .ةبشاو دشأ ناك لزعأ نكي مل اذإو بلل اشنا وخ

 “رزمي ب همسج نسم ةا لّمُجلا باسح ضرألا ے طخُي 0١

 . ٠١۳/۱ ؛ميجلا باتك

 .(ب) نم ةدايز )١(

 . ۹۳٥ص يناثلا دلجلا يف امهداشنإ داعأو :/8١ص لوألا دلجلا يف امهجيرخت قبس (۲)

 .اهنم «ًارهفو ًاسادرمو» طقسو «4نوّمسي» :(ب) يق (۳)

 .(د) نمامهحرش طقسو «(ب) نمامهحرش عم ناتيبلا طقس )٤(

 لدب «ءانحأك» ىوريو ۲۸٦/۲. ؛نيعلا باتكو «۲۱ ؛هناويد يف يونغلا ليفطل تيبلا )٥(

 . ةيلهاجلا يف ةتسألا لمعي ناك لجر بضعقو . «دراطم» لدب «مغارض»و ««ءانثأک»

 ىلع يشهي هنأ سرفلا فصو يف برعلا رثكأ دق» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف 000

 .(عجرال : :لاق مث ««قلخلا يف هنود هلال ؛بلكلاةفم فرح رخ وهو مامر

 : هلوقب (د) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو «طقف )۴١( تيبلا (ب) يف دروأ 4

 . «هلوط نم : يأ ءلزعمب»

~۷ - 



 هيف ذال دقو «هنع ٌرّيمتيو ؛همسسج كرتي داكي هتدحو هتعرس نم أ وه :لوقب

 :"[هلوقب] ' آءواجت هن هنأ بر ةّمرلا يذ لوقب

 بألا امُهْنَع ىَرَفَت داكت ىَّنَح ٌةيقاب لاقيإلا نم ناري ال

 :ساوت يبأ لوقو
Tg 

 هياهإْنمَيَرْكَيَنأ داكي هب اههاه اًذِإ رّضَحلا ج هارت

 .“هسجلا َعيمج ٌركذ اذهو ءدّلجلا اركذ ناذهف

 “سرلا سقت مكحو یا ليَ يلب كيرحت طوسلا يلبي ناك ول ٣٣.

 راو 031 02 3 . 3 7 1

 هيف ردوي الف ."![بّصَعلاو رّمضلاو] لدَجلاو ةبالّصلا 2 طوسلاك وه :يأ

 ."!كيرحّتلا طوسلا 2 رؤي ال امك ٌوُدَعلا
 م ٠ 52 ھه ړم مم م# ےس راد م ر 7 9 مش ريب ر

 “رطل ١ تحت نيذف ايربئاف لفتتل افتح .و ييظل ذلا ةلقعو ."ه

 .(ب) نم تطقس )١(

 . 1۸٥ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (۲)

 .رسفلا رشق نم ةدايز (۳)

 . ۱۸۸/۲ ؛هناويد يف ساون يبأل ناتيبلا (5)

 هنم لّصحتي يذلا مالكلاب اءاج ساونوبأو ةّمَرلا وذ» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (ه)

 همّسج “رم هّنأك : يبنتملا لوق اًمأو «نسحأ وهو ٌداكي امهنم دحاو لک / ؛ لوقب اقثوتساو «ءيش

 .ناصقلا ىلإ يدؤي م ةدابلا نمو «هل رحم ال مسجلا ٌنيح ىقي هلال صياف لزم

 1 هرْثِإ ىلع لاق هلال ؛ لزعمب هملسج نم هناك : : هلوقب بْنَلا ىع هنأ ىلع لدي يبنتلا مالكو

 «(د) نم نيتيبلا حرش طقسو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف طقف (۴۳) تيبلا دروأ 6

 هيف رَّئؤي ال طوّسلا ناك املف ءهنّقدو طوّسلا بّصع يفوه يأ» :(ك) يف امهحرشو

 . (َوُدَعلا هيف رّثؤي ال بلكلا اذه كلذك كيرحّتلا

 .(ب) نم ةدايز (۷)

 بحاصو «هوذع يف هگرح اذإ بلكلا بذ ينعي امّنإ» :(ح) ديحولل قلعت لصألا يف هدعب (۸)
 . ةرخآ ًائيش رسمي باتكلا

 دلو :لفشلا» :(د) يف امهحرشو . طقف هحرش هب قحلأو ؛طقف )۳١( تيبلا (ب) يف دروأ (9)

 . «رابغلا : لطسقلا . هّبحاص امهنم لك ضرتعا :ايربنا ؛بلعثلا

TA ~ 



 .'"ٍسيقلا ةرما لاك «لفشو لو لتس: .تاغل ثالث وهو « ,بلعّتلا دلو :«لمتتلا»

 ماهس نم «دقلا»و :نييدرفُتم : نيدو ءامهودَع ب رظاتلل اضرتعا :«ايربناف»

 .رابقلا :«ُلطَسَقلا»و .( ”دحاو ب ٌبيصن هل يذلا رسيملا

 “لذي مت امُمالك ةوُبَه لوألا لتقرخألا نِمض ق۷

 ل يئاّطلا ليخلا ديزل متاح و وبأ دشنأو ٠ اهيغ ام انَركذ دقو .!'”ةةربغلا :«ٌةوبهلا»
 هم رد

 اهنيك نارا ءاناَنم حا ٌةوبَه ٌةنسألا نهتسك قرزو

 اذإف اهّند :هيلإ بتكو ,لغنب ءاَذَحلا ىلإ هجو ملحم ابأ نأ يكح .«ةوبهلا» رْكذ ىلعو

 ةقرخب اهرهاظ ٌحسماف َتَكَدتُت ذا اذإفر/ قَد نأ لبو دْخَرْمَت اهُلَحَت الف ْنِدَتأَت تمه

 ٌّلثم اهيلع تيأر اذإف ٠ راهو كئرفش نس مث ءاسعم اهسعماو ,ةّبشُج الو ةبكو ريغ

 اهيناوج فوك اهحْنأ م 2 د دمحم ىلع ّلصو هللا مساب مس مث ۽ ,ليمزإلا سأر نسف .ةوبهلا

 ميدأ نم انوكيلو .نيعمصأ الو نيلطج ريغ نيسطفأ نيسفخأ نيّلابقب اهُلبْقَأو :ًاقيفر ًافوُك
 .رعثلا راقم َلْثم امهمدّقم نم صختناو شمن الو ملح الو شدگ ريغ ةرشبلا ١ كاص

 :«ةَبشَجلا»و ةَحِسْولا :«ةيكولا»و ؛يخرتسست : :«دِخَرْمتو ءاهّلب : يأ ءاهثد»

 ٌةرفشلا لاقيو ءافشإلا :«ليمزإلا»و ءاهحسما :«اهسعما»و «فجت :«لعفقت»و ٌةَنْشَحلا

 :«سفخألا»و :نامامُرلا :«نالابقلا»و ءاهيلاوح دخ :ءاهفّركدو ءاهدصُفا :اهحئأو

 ْ .ضايب وأ داوس ُطَقُت :«شمتلا»و شدا :«شدكلا»و ؛ريصقلا

 داعأو ٠٦۳ ؛يناثلا دلجم ا يف هجيرخت قبس دقو «ةماعن اقاسو يبظ الطيأ هل :هردص )١(

 1 ", 0/4 ص هيف ةداشنإ

 .(ب) نم اهدعبام طقس (۲)
 :(د) يف هحرشو .لصألاك حرشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) يف طقف (۳۸) تيبلادروأ (۳)

 هُثيغب لازغلاو ؛لازغلا ذخأ هّيغب بلكلا :لهذي مل امهالك :هلوقو «رابغلا :ةوبهلا»

 . هنم ةعرسب ةاجتلا

 / . .دجم يبظلا :لوقي» :هلوق ىلإ اهنم اهدعب ام طقسو :«رابعلا» :(ب) يف 0

 . ٠٠١ ؛ يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس )0(

~۹ - 



 هذخأي مل :يأ .كلذك ٌبّلَكلاو ءدجم يبظلا :لوقي «لَهْذَي مل امهالك» :هلوقو

 ؛«"لملسم وق ٌةنم ٌوحنو .بلكلل ُثعنأ وهف الّثخ

 ٍلَكتْخَم ريغ ديزي بنر نإ هفقوم دلع ًانْرق لتي ناك ْنَم

 “روهألا ناكا ىلع امحتفم  يِبَتأَي الآ كرت  يِبَئأَي ٩4

 َدارأو .هيف ٌلوقلا َمّدقت دقو اَلا الو ذك هّثولأ ام :ُلاَقُي هرصقي :«يلتأي»
 وهف ؛ريصقتلا كرت اذإو ِريصُفّتلا كرت كب رصقي ال : :يأ «يلتأي نأ كرت ذ يلتأي ال»

 :("1دِجاَّرلا لاق امك .(”ًاديكوت «ال» دازف ؛داج

 رمش امو ىَرَس روح الرتب 2

 ت

 الا أ باّتكلا لَهَا مَّلعي ًالَثل» :ىلاعت هلوق هّلثمو :كالهلا وهو ,روح ركب ب: يأ

 :"0هجّتلا وبأ لاقو .مّلعيل : :يأ "4لا لضم نم ءيش ىلع ¿ن َنورِدَقَي

 . ۷٠۷ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس (۱)

 :(د) يف حرشلا دروو . لصألاك حرشلا دورأ هنكلو ء(ب) يف (٠٤و ۳۹) ناتیبلادری مل (۲)

 ال نأل) : ىلاعت هلوق هنمو» :(ك) يف هحرشو . هريصقتلا كرت يف رصقي ال : يأ يلتأي الد

 .«ارخست الأ ضيبلا مولأ امو :مجنلا يأ لوق هنمو «(باتكلا لهأ ملعي

 .«اذک يف» :(ب)يف (۳)

 .«تيلتئا الود :(ب) يف (5)

 )٥( .ىلاعت هلوق هلثمو» : دنع ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس . .0

 21١1714 /7 ؛رئاظنلاو هابشألاو ء٤١٠٠ ؛ةيهزألاو ۲١/١ ؛هناويد يف جاجعلل تيبلا (5)

 (روح) سورعلا جاتو ء١١٠۱ /۸ ؛ لصفملا حرشو او 01و 01/4 ؛بدألا ةنازخو

 ١١2,5و7؟١/86 ؛نآرقلازاجمو :6١/518و ۲۲۸/٩۵ ؛ةغللا بيذهتو :(ال)و

 21١0 ؛يرابنألا نبال دادضألاو ۲٤١ ؛نآرقلا لكشم ليوأتو «(ال) حاحصلاو

 ةنازخو «(ال)و (ريغ)و (روح) برعلا ناسل يف ةبسن البو . ١/ ٤٤ ؛ ظافلألا بيذهتو

 2505/١ ؛ةغللا لمجمو ء١٠۲٠ ١/ ؛ةغللا ةرهمجو « ٤۷۷ /۲ ؛صئاصتملاو 2774/1١ ؛بدألا

 .(روح) حاحّصلاو «۸ ١/ ؛ءرفلل نآرقلا يناعمو
 . ۲۹ ؛ديدحلا (۷)

 «۲۸۳ /۲ ؛صئاصخلاو «(ردفق) سورعلا جاتو «47 ؛ هناويد يف مجنلا يبأل ناتيبلا (۸)

 دامو



 ا"لاردتقَقلا طّمتشلا نيأر دقو ارَخسَت الا ضيبلا مون امو

 ."مظعألا رمألا ىلع هسفن ًالماح :يأ « ًامحتقموإ

 “رفا تلن:هن لق اذإ ىَشَح لودجلا ضرع رحّبلا لوط لاخي ١.

 لفيّصلا لقصب دهملا فرت الا 0 لصتئألاَك ةيورْدَم نم ٌَرَثْفا .؛*

 ,لّصن ٌعمج :«ٌلصّنألادو هباينأ ينعي .ٌةددحم :«ةبورذم»و .رشك :يأ :هٌرضا»
 :( 2ح ةيح فطصو 4ب يعمصألا هدشنأ ام اذه ُلَّثمو . .هريسفت ىضم دقو

 م
 مقض نإ كاشألا لثم نع رتفت

 ىف م 5 e ياما 17 8 ے7 2 و 2 8 2

 .لاقصلا دهع فرعتف ؛لفصت مل :يأ ؛لفيصلا لقصب دهعلا فرعت ال :هلوقو

0) 

(۲( 

(۳) 

(€) 

 زاجمو ٠٠٠ ؛نآرقلا لكشم ليوأتو ء۷١ ؛يبحاصلاو ء١١٠٠ /۲ ؛ةدمعلاو

 ء186١و ٠١٤١ /۲ ؛ةغللا ةرهمجو ء(ردنفق) برعلا ناسل يف ةبسن البو . ۲٠/١ ؛نآرقلا

 2181/١ ؛بستحلاو ٠٠١ ؛ينّدلا ىنجلاو ٠١١ ؛ةيهزألاو ٠١۷/۲ ؛صصخلاو

 نبال دادضألاو ء(ردنفق) حاحصلاو , ١ ؛بلعث سلاجمو ١/ ٤۷« ؛بضتقملاو

 اذ تأراذإ» : يناثلا تيبلا ىوريو .«امو» لدب «الو»و هامن» :ىوريو . ١14 ؛ يرابنألا

 ءاهحتفب رخآ ضعب يفو ميملا رسكب رداصملا ضعب يف «طّمّشلا» طبض دقو . «اردنفقلا ةبيشلا

 1 . لصألا يف امك اهانتبثأو

 «برعلا بهذم ىلع زئاج تيبلاا اذه يف «ال» هتدايزت : (ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب

 فرعي ال نم دشني نأ جاتحيو ءهحّسملا ماكحإ ديري نمو مالكلا يلمس نيثدخملا كلو

 . ءاذه لثل ضرعتي الأ بجيف اذه لثم

 1 .(ب) نم ةدايز

 (د) يف ًاعم (١٤و 41) نيتيبلا حرشو .(ب) نم حرشلا عم )٤١-٤٤( تايبألا تطقس

 اذإ لقفني ءاملا ناك امل ؛لْمَفلا وهو ءلْدَلا نم لعوف هنزو «ريغّصلا رهنلا :لودجلا» :هلوقب

 ؛ًالودج رهنلا يمسف «ضرألا هجو :ةلادجلاو .لودج هل ليق ةيحلا يولت ىولتيو هيف ىرج

 باينأ :ةبورذم» :هلوقب امهحرشو (٤٤و 47) نيتيبلا دروأ مث .«ةلادجلا ىلع يرجي هنأ

 . «اهب بلكلا باينأ هّبش ءماهسلا لاصن نم لصن عمج لصنألاو «ةدّدحم

 . هيلع رثعأ مل

۱۳۹ 



 "!لأمشلا ف ةّمرسس نم اهُنأك لّرتملا بادسٌعلا 2 تابكرم .؛ه

a > .7 ةه لل 7_7 3 7 - ( 
 03 هدهاوش ىضم دقو «ضرالا نم عستا ام :«لجوهلاد»و ءهفادشآ ةعس ينعي

 .هتداعإ نع ىنغأف

 “رحكألا داصف طارقب ملمع لّتقلابەملع نم ُهَنْأَك ./

 لجرملل هدلج 2ے امراصَو لدجتللز فقتل ام لاحق.

 و

 هحرطي 3 ال هُلَدَجُي يذلا وه .همئاوق وهو هب ٌرفقي ام راصق .لاحتسا :يأ

 : “راق ,نضرألا يهو .ةلادجلل
 ماس ےل

 °“ احم هل تسل أ ًارفعتم ةهسلادجلاب رجالا كرثأو

 ةرابع "[ام] نوكت نأ ٌروجيو.بلكلا هذخأ i «ضرألا همئاوقب صعق هنأ ينعي

 «(۸و )٤۷ ني نيتيلا دروأ مث ء«حير مسا : :لأمّشلا» :امهدعب لاقو ٤( و ٥٤)نيتيلا (د) يفدروأ )١(

 تيبلا (ب) يف دروأو .«ةعساولا ضرألا :لجوهلاو «لبج مسا :لبذي» :امهدعب لاقو

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو ءطقف (5)

 .(ب) نم اهدعبام طقس (۲)

 دصُف اذإ ؛ عارذلا نطاب يف قرع لحكألا» : امهدعب لاقو :(50و 55) نيتيبلا (د) يف دروأ قرف

 لاقو :(57و 51) نيعيلا دروأت مث ڈ .«هبحاص تام عطُق اذإف «مدلا نم ندبلا يف ام عيمج فزت قلطأو

 ةعقاو يأ «ةلّدجم تراص اهب زفقي ناك يتلا همئاوق ينعي «لدجتلل زفقلل ام» :امهدعب

 حرشلا هب قحلأو ءطقف (51) تيبلا (ب) يف دروأو .«ضرألا هجو يهو « ةلادجلا ىلع

 ًاببس اهب زفقي ناك يتلا همئاوق تراص يأ» :(ك) يف )2١( تيبلا حرشو . لصألاك

 . «ضرألا نم تابثو لثم ضرألا نم ةلادجلا نم انه لّدجتلاو «هلدجتل

 1 .(ب) نم ةدايز (4)
 داعأو + 5055ص لوألا دلجملا يف نيتيبلا جيرخت قبس دقو .«رعاشلا لاق» : (ب) يف 20(

 . ۲۸۹ ؛ يناثلا دلجملا يف امهداشنإ

 .(ب) نم هدعب ام طقس ()

 .رسفلا رشق نم ةدايز (۷)

 توما



 .لدجتلا ىلإ ٌرفقي ناك ىذلا ٌىَبَظلا راص :ىأ .ىبّظلا نع

 "ايلعابأًاملاَّسَتيَقَب اَذِإ لدجألا دقق هعمانرضي ملف.

 يل مك زُيَرَعلا هلل دمحلاف ٠.

 ٌرضَأو :ةرضي : هرضو :هروضي : :ًاضيأ هراضو :ةريضي ( تلا «هراض» :لاقي
 2و

 ٌلاقيو ةًأئيش يسفن نع درأ ال .«ٌةروض» ينتبسحأ : :برعلا ضعب لاق .رضي : :"هب

 2 2 سا »سرع

 ةفللا ةغللاو . "نيش هللا رضي نط :مهضعب ارقو .داضلا رسكب رضي ةرض ؛ ًاضيأ

 عازل باتكلا تايبأ نمو ؛ةغل اهتاكسإو ,«هعم» نم نيعلا حنه ٌةيوَقلا
 سل چهلم

 "!اّماَمل مكترايز تناك نإو مُكعَم ياوهو مكنم يشير

 زو : دشنأو

 امتيأ اعم راد هجَول تراد املك ني نيتمقرلا بذ لازام

 رو د

 .هركذ یضم دقو :رقصلا : € لدجألا»و

x x *# 

 : هلوقب (د) يف تايبألا حرشو .لصألاك حرشلا هب قحلأو « طقف )۵٥١( تيبلا (ب) يف دروأ )1(

 . «همسج عامتجال ًالدجأ يمس ؛ يزابلا وأ رقصلا :لدجألا»

 . (ب) نم تطقس ف

 . ؛هرضي هرضأو 0 :(ب) يف (۳)

 .«لاقو» :(ب)يف ()

 . ٠١۸ ؛ ءالضفلا فاحتا كلذ يف رظناو ءرسكلاب يعوطملا رتو ا اع ا )0(

 نيع ليصحتو ۷/۲ ؛ باتكلاو 27١١ ؟هناويد قحلم يف يريمُتلا يع ارلل تيبلا (5)

 04011 ایا شو 798/١ اید ر یر 04/۲ بنتا

 يف ريرجل وأ يعارللو .178/0و 178/7 ؛ لصفملا حرشو « 477/7 ؛ةيوحنلا دصاقملاو

 ٠٠٠١« ؛ينادلا ىنجلاو ؛ ١54/7 ؛ كلاسملا حضوأ يف ةبسن البو . 58/7 ؛ حيرصتلا حرش

 ناسلو ؛۳۹۵ ؛ليقع نبا حرشو ؛177/7 ؛ينومشألا حرشو ۳۲۹ ؛ينابمللا فصرو

 .084 /؟و ۳۷۵ ١/ ؛يرجشلا نبا يلامأو «(ععم) برعلا

 .(ب) نم هدعب ام طقس (۷)

 . (مدلي) سورعلا جاتو ؛(مدلب) برعلا ناسل يف ةبسن الب ناتيبلا (۸)

 ترمس



6 ٤ .٠( 

 ددي ىلع بّيبَطلا دېم راجف ءدصَق دقو ,رامع نب رد حدمي ءلاقو/
 ,oY و ا 0 0 سمس و يو عر
 ليالا م لكتالا دعبلا# لكخبلاةحيلملا يان دعبأ ١.

 5 و 5 ع و را 7

 بوبحملا َلَّخَبلا ْفْلَكُت ال ٌلبإلاو .ةديعب اهُنأكف ءةميقم ىهو نمت دق :يأ
 3 8 9 ك 2 3 م

 : امت يبأ لوق نم وحت اذهو ءهنع ريسلا فك امّنإو

69 

0) 

(۲) 

(۳) 

00 

(0 

(7) 

 اهُدُك ىوَت يدنع ىوّتلا كشو لبق نم اهُقئالخ تناك َدَك يأّنلا ملظأ ال

 0 ۸ 0 ددو «لخبدو «لخب»و «لخب» :لاقبو «لوألا عارصملا 2 هب ءاج هنأ ر

 “للماهبمنئاد لم نم اهل سيت مودیام أ ولم.

 ؛ ۲۰۹/۳ ؛نايتلاو ۲۱۰ ؛يدحاولاو ۱۲٤ /۲ ؛دمحأز جعمو «۱۲۵ ؛هناويد يف ةديصقلا

 . ۳۲۵ /۳ ؛يقوقربلاو ۲۸۳/۱ ؛ يجزايلاو

 حدي ؛[(ك) نم ًاضيأ تطقس] ًاضيأ ؛لاقو» :(د)و (ك) يف يهو «(ب) نم ةمّدقملا تطقس

 قرغف «بيبطلا هدصفف «ةَلع َدَجو دقو ؛يناتسربّطلا يدسألا ليعامسإ نب راّمع نب ردب

 1 . «هبرْضأف « عضبملا

 هلا ریش م الإ () نم ةديصقلا حرش لماك امقسو « دلو (۵) نم تیا حرش طقس

 . امهيف حتفلاب ناويدلا يف يهو «لصألا يف امك «افذق» انطبضو 751/7 ؛هناوي

 هب تأي ملام ةعانصلا نم هيفف مات يبأ تيب اّمأ» : ل دیوال باعت لصألا يفد

 ىلع رصتقاو «يتبنتملا رصتخا امّنإو «برطم مالك «يأَدلا ملظأالد : هلوق نأ كلذو « يبنتملا

 . «ًاجّداس هب ءاجف ىنعملا

 يف اهطبض دقو «(ب)و (د)و (ك) يف امك اهانطبضو «رسكلاب «ةلولم» لصألا يف اهطبض

 . فوذحم أدتبم ربخ اهنأ ىلع ةحارص صنو ؛«مّضلاب» نايبتلا
 ءاهلا» :(ك) يف هحرشو .ًامامت لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 بوصنم ًاذإ مودي ام .ثينأتلا ءاه هلخدت ال لعافلا مسا لوعفو ؛ةفص لثم « ةغلابملل

 لمت يأ «لولم ىنعمو . هيلع ةءارقلا دنع هنع هانذخأ :لاق «ةلولم هيلع لد ءرمضم لعفب

 . (د) حرش ىلإ ريشنسو .ههّلَم ال يهف اهللمو اهمأسألإ مودي ءيش لک

~~ 



 عضوم 2 مودي امدو ءةغلابملل ءاهلا !تلَخَد ؛ٌةلولم ٌةأرماو ةلولم لجر : لاق

 .ًامئاد ًاضیأ ناک ّنإو هگرتتض هلم ال اهّنإف ؛ اهم الإ ءيش ّلك لمت :يأ ءبصن

 “لمت اھفرط رْمَخ نم َناَركَس تتقن اذإ هدف املأ. ۳

 وحنك اذهو «هب ركسف اهفّرط ىلإ ٌرظن هّنأل ؛ٌناوشن هّنأكف ٠ ادق یت 3 نق : :يأ

 ا
 قايت تاو اتم 8 يضوع ك < س توام تنأ

 "اجر اهقرف نما رجم اهرصَخ تحت اهُيذَجُي .4

 ۸( ي و ر
 «زجع»و «زجع»و ْزَجَع» :لاقيو نُكْديو تنوي «ٌرجعلاد/

 وهف ءاهقارف ْنم لجو اهَّرُجَع نأك :لوقي .هّظفل َبُدَعو امهيف نسحأ دقلو ءلوألا
 .هكسامتو ' [هتوقو] هدم تبهذ ل دق لزم طقاستم

 ("للِصُتَي نُيح ٌربصلا لصف اهفُسَرَت ىتإ قوشّرَح يي ٥.

 بيست ثيبلا اذهو .(

 , 2 ر رو ر رس 2 ماج ا مسرع م6

 ""لجّرلا محاّفلاَو يئاد مصعم لاو لَخُْلَخملا َوَرحَتلاَورْفَتلا 5

 .«ةغلابملل ءاهلاو» :(د) ةرابع (1)

 يف لاقو .نتملا يف اهطبضي مل نإو «ةيئاقوفلا ةانثملا ءاتلاب «مودتامو» :(د) يف اهطبض (؟)

 . «ةيفان ام تناك ءاهقوف ةانثملا ءاتلاب مودت ام ىور نمو» :نايبتلا

 .(د) نم تطقس (۳)

 .(د) نم تطقس )٤(

 .(د)و (ك) نم حرشلا طقسو :«(ب) نم هحرشو تيبلا طقس )٥(

 . ينادمحلا رئاشعلا ابأ اهب حدمي ةديصق نم « 774 ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا ()

 .(د) نم تيبلا حرش طقسو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۷)

 .(ك) نم اهدعبام طقس (۸)

 .(ب) نم ةدايز (9)

 )٠١( (ب) نم تيبلا طقس دقو «تيبلا ينج نبا حرشي مل .

 رعشا :هلوقب (ك) يف هحرشو .(د) نم هحرش طقسو ؛(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس (۱۱)

 . (طوشمملا» :؛لجّرلا» تحت بتك مث ءطقف «هطّبسو طبسو لجّرو لَجَر

~۳ - 



 راق .دنزلا :«مصعملا»و .«طيس»و «طبس»و «ْلَجَر رعش»و «ل «لجر رعش» : :لاقي

 FE وجر ور

 معمو فك: نيّلوصوم نسحأب ْتَقَناو سمشلا هنود ًاعاَنق تَخرْأَف

 م 2 - ر ما ماع ري مر رص ساس

 ("!لثدلا سمارّعلا ُهَُْعُرَجْعَت يمّدق ىلع هيج همهم ۷

 مم واقول ي يالا ر
 لجرو <« «هتعطق : «هتبحدو هرکذ َمَدَقت )دقو. مسن ضرأآلا نم دعب ام :«ةمهملا»

 : نش 3 دمنا لاق .'!قافآلل باو 0

00 

(۲) 

(۳) 

2 

€3) 

 و رل # ع

 قافآ بوج ةَمَكَحُم لاو ٍةَيدنأ داش ةّيولأ لاح

 ت 9 ر 3و 5 2 و 2 ت 0 و 2-5 2 رل 32

 يهو .سمرع عمج :«سمارعلا»و .زجعي زجعو ءزجعي رمآلا نع زجع :لاقيو

 ء۳۷١۱ /۳ ؛ةيرصبلا ةسامحلاو : +4 بلطلا ىهتتمو ء١۷ ؛ هناويد يف يريمُلا يح يبأل تيلا

 حرشو 75٠١/7 ؛يزيربتلل ةسامحلا حرشو ,1779/7 ؛يقوزرملل ةسامحلا حرشو

 ةسامحلا حرشو ؛ 518 ؛ةسامحلل يقيلاوجلا ةياورو ۸١١ /۲ ؛يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا

 رهزو ٤۲١« ؛بتاكلا بدأ حرشو ٠١« /۳ ؛باضتقالاو ۸۹۳ /۲ ؛يرعملل بوسنلا

 نبال ءارعشلا تاقبطو « ٤٤١ ؛ نيتعانصلاو ٤٤1/١ ؛ىضترملا يلامأو ء۲۸ ١/ ؛ بادآلا

 عيدبلاو ء١٤١٠ ؛رورسلا بطقو ء١١٠٠ /5 ؛ديرفلادقعلاو ۲۲۹ /۲ ؛نييبتلاو نايبلاو ۱٤١ ؛زتعلا

 هبسنو < ؛ صيصشلا دهاعمو cA /Y ؛ يلآللا طمسو 2199 ؛ذقنم نب ةماسأل

 رظنا «هل سيل وهو « ةيرثطلا نب ديزيل ٠١١ /؟ ؛ءابدألا تارضاحم يف يناهفصألا بغآرلا

 2151/١ ؛ يبطرقلا ريسفت يف ةبسن ريغ نم تيبلاو . "ص ديزي ناويد يف ققحملا قيلعت

 دهاوشو ۲١/١ ؛يسوطلل نايبتلاو ١/ ٠٠١ ؛ يربطلا ريسفتو « ١/ 5٠ ؛ريثك نبا ريسفتو

 . «تقلأف»و «تدبأف» : ىوريو .1 ؛ نايبلا عمجم

 «سمارعلا» تحت بتكو «ًافرحم ًازتجم حرشلا ضعب هب قحلأو :(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 ‹«هتعطق هجو ءرفقلا همهملا» : (د) يف هحرشو . «تلزب دق ي يتلا ةقانلا يه» : (ك) يف

 .«لولذ عمج  لثللاو ,سمرع اهدحاو ؛”ب العلا قولا : سمارعلاو

 .(ب) نم ةرابعلا تطقس

 سمارعلاو» : هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس

 ناسلو ء١۲١٠ ١/ ؛لضفملا تارايتخا حرشو ؛ 59 ؛ تايلضفملاو ۱۳۷ ؛ هناوید يف ًارش طبأتل تيبلا

 ء۲۸۵٠ ١/ ؛بختملاو ؛ 417/1 ؛ةيرصبلا ةسامحلاو « :7ا//7 ؛بلطلا ىهتنمو ؛(لوع) برعلا

 0/١. ؛ ينغملا دهاوش حرشو
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 :!"ناق .('"ةَبْلصلا قالا
 ي سا ساو 5 ت ت رل م ےس رع ت

 اهماحرأ نع رصم بالط ىداغ اهماع ميعُت لاط سيمارع

 دمحأ مَعْزو ءاهدالوأ تقلأف ؛عضوملا اذه اهمئالي ال :يأ :يبارعألا نبا | ّلاق

 .رصم بالطب اهدالوأ عيب نع انينغتسا :ةانعم : لوقت د برعلا مس هنأ ميهاربا ْنب

04 

 دما ٌةدوعملا ٌةَقاَثلا يهو لولد عمج :«لدلادو ؛باوص ٤ :يديزيلا لاق
 #2 م

 :' ةرتن :رتنع لاقو

 ¢ م 52 0 ل رم وو
 مريم رمأب هزفحاو يسيل يعياشم تثش ثيح يباكر للذ

 ص

 ليلو «ررس»و «ررسوو «ددج»وددجد : لاقي امك ياللا حتفب هب لاذ : لاقيور/

 رق ل ر رم ر رف مل ر وحب رال ولت رم

 .«ررد» قونو رورد ةقانو ٠ ةفخلل ًابلط هررج»و .رورج ليخو ءٌرورج سرفو .للُعو «للف»و

 رمش مالظلاب ٌءيزَتسْجُم (*!يتريسخُمب د ترم يمراّصي ۸

 م رو م م

 :يأ «يربخب : يأ يتربخمب ءيزتجمو يمراصب درم :ÛÎ :دارأ هلك اذه عفر

 .ًالهاج يتآ ام يتآ تسل

 "لّيحلا هقارف 2 ينيفتمل (هئيناج تركت قيدص اإ .4

 ) )1١.لثذلاو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس . .<
 ىلع ًاتايبأ رظنا .يلذحلا دمحم يبأل وأ يسعقفلا دمحم يبأل امهّلعلو ءامهيلع رثعأ مل (؟)

 (قرخ)و (مرس)و (سرك)و (مدأ)و (فخط)و (مثل)و (بقن) برعلا ناسل يف يوّرلا اذه

 .(مجه)و (مصخ)و (موأ)و (مدن)و (ممح)و (نطع)و (مدع)و (رمس)و
 انهاهدروأ دقو . 0757 ص هيف هداشنإ داعأو « ۷١٤ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (۳)

 . ةقباسلا هتياورو ءرداصملاو ناويدلا ةياورب انذخأو :«للذ» لدب ؛لُكو»

 .(ب) نماهدعبام طقس )٤(

 . «أعم» اهقوف بتكو «حتفلاو مضلاب (د) يف ءابلا طبض (5)
 .(ك)و (د) نم تيبلا حرش طقسو .لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو :(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )00

 حرشلا دروأو .«نيتغألاب» : هلوق ىلإ لصألاك ىشعألا تيب دروأ هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس (۷)

 ملو «دحاو ىنعمب تركنأو تركذ» : (د) يف هحرشو . ىشعألا تيب رخآ ىلإ لصألاك (ك) يف

 . «ةليح ىلإ جاتحم ريغف حببقلا قارفلا امأف « ليمجلا قارفلا َدارأ «ليحلا هقارف يف ينيعت

 توما



 () شعألا لاق .هتركئأوّرمألا تركت :لاقي

 اعّلّصلاو بيلا الإ ثداوحلا ىّنم تركت يذلا ناك امو يشركْنأو

 .نيتغللاب ءاجف

 "با هتخأ نم دالبوو برصطضم نيقفاخلا ةعس ٠

 ل ا ىم ع e ۳)ا 00 1
 .لوألا نم معأ وهو ءءاوهلا رطف :لاقيو ' برغملاو قرشملا :«ناقفاخلا»
 و و ر . 8 ما م 8 مه سلوم 7 1 . د.

 لخش ىرولاب لغشلا ن عر امع نب ردي ريمأللا دامتعا ےو ١.

 سي الو ىَدَتُبي آلة ج احلا يول ِهِلاَمَك الام مّبصأ 7

 0 وس

 .دراولا نم ةلأسم الو ر دب نم ءادتبا الب هلام نم دخ هيلع (* درو نم لک: يأ

 . "اسيا وه كلذك هذخأ 2 ندا ال هلام نأ امكف : يأ .هلامك الام حبصأ :لاق كلذلف

 “رج الو مَع هيف نيب امف نامّزلا هبْلَق ىلع ناه ./

 لجاهئتاندامَنَّمَلَشَقَي هَل مامحلا ةّهاط نم داكُي 4

 ) )1١يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس ص۱۸٤ .

  000ناتيبلا طقس )٠١ و١١( تيبلا دعب (د) يف تيبلا اذه دروأو . حرشلا عم (ب) نم )١١(.

 ) )۳.اهدعب ام طقسو ««ةعلاط قرشملا نم قفخت بكاوكلا ّنأل» :(د) يف اهدعب داز

  4امك هلام ذخأ درو نم يأ» : هلوقب (ك) يف هحرشو .ًامامت لصألاك (ب) يف هحرشو تيبلا دروأ

 :لوقيال :(د) يف هحرشو . طقف ؛«ىدبتي جرخف « ىدبتي نم هيف ايواست دقف «هسفن لام ذخأي

 ىلإ اوجاتحا امّلُكف «هنم هنوسمتلي اميف مهل ًاعيطم تاجاحلا يوذ ىلع ًافقو حودمملا اذه حبصأ

الدإلاو حارتقالا هجو ىلع هنم هوبلط ءيش
ل « مهنم عوضخلاو ةلأسملا قيرط ىلع ال ل

 نوضقني ا

 .«لاؤسلاب هنوبلطي الف « عنملا هنم نوفاخي الو «ءاطعلاب مهئدتبيف «بلطلا نع [اذك]
 .(ب) نم باوّصلاو ؛هردقد :لصألا يف (5)

 دارأ امّنِإو «ّزعلا لوقلا اذه يف ًاذإ حودمملا بلس دقف» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (1)

 . زيزع وهو هبلاطل ليلذ هلام نال ؛ هلام فالخب وه :لوقي نأ

 : هلوقب (د) يف تيبلا حرشو . لصألا يف امهحرشي ملو ؛(ب) نم ١( ٤و 17) ناتيبلا طقس )۷(

 انرظني الو ؛هنيقي ةَّحصل نامرلا ثداوح نم ثداحل متغيال : يأ < «لذج الو مال

 . محلا نم هل دد جتي

~۳۸ - 
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 ,CY شتي لا ثلا ل قل فَي امة ميِزعلا ة مال : داك.

 0 هور

 ةتميزع ٌداَنو هريدقت ةقباسي هلعف داكي : :يأ

 "لعتكُي ءاسكدلاب داع هقئاقح هنيم او فرت

 نيكي افااا هتموت هير داع دنع قد
 0 e 000 2 ع . 2

 “اولعف يذلا اوربكتسا برهلاب 2 اوملَس اذإهوادعأَر أ

 ف "٠ ةلودلا فيس ب هلوقك اذه |
 و ت و ےل موس -

 00008 دقو

 1 4 ° 38 هے لرو د # رر م م م مر 2

 بسلة لف اضل ةحباس لك ة جو مهلبقي .

 ىعارلا لاق ایپ مهأبقتسي : «مهلبقي»

 000 ا هبا مْدَألا ناجهلا يشم نيشَمَي

 :"!يزابلا ةفص 4 زتعملا نبا لوق نم ٌعلبأ اذهو

 قفاوت دج ا َديعّسلا نأ ديري» :(د) يف هحرشو .لصألاك (ب) يف هحرشو تيبلا دروأ

 ءاضقلا ةء اسمب مامتثإلا ىلع هل ثعابلا ناك هودع ةءاسم يف درجت اذإ ريداقملا هضارغأ

 . ؛هودع َنْيَح هضرغ قفاوف « متحلا

 .«تيبلا اذه ىلع ٌرهاظ ُفّلكتلا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 .(ب) نم (157-18) تايبألا تطقس

 . (د) نم حرشلا طقس

 .۳۷۹ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا

 .(د) نم حرشلا طقسو «لصألاك حرشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) نم همامتب تيبلا دروأ

 . .٠ . .غلبأ اذهو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس

 يف هداشنإ داعأو ١/. 5ص هيف هداشنإ داعأو ‹« 11۹ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس

 . 58ص يناثلا دلجما

 . ٠٤١ /؟ ؛ هئاويد يف زتعملا نبال تيبلا

~۳4 - 



 2 7F ر 1-5 ل را

 "زر قق ىأر اذإ كرابم

 لصخلا اهييسع يلثم نوكت ةرقجم مازحلا ءلم ءادرج ٠. Pr a مي ا عك a7) ا

 مدقت دقو .اهمدقتل ليلا نم ةدرَجنم : :ليقو ءرعشلا ة ١ ةريصق : :ليق : :«ءادرج»

 :"اعحْذَم وبأ لاق ,"!فوجلا ُة ةعساو : :«ةرفجم»و ؛ ءاهيف لوقلا

 7 ع رود يم ت ساس

 ارّكَتم اير يم امثيأَر ارحم يطب ناك ول يَشِإَف

 ضعب لاق ,ةرعشلا لوطو مرصق بحت ءبنّذلا بّصع :«بيسعلا»و

 .("بيسعلا ٌريصق رعّشلا ! ليوط :يأ ءبّنَدلا ريصق بدلا ليوط هرتخا : :برعلا

 “رَ ھت ام تلق تبقا وأ اهل للت ال تلق تردا نإ ١

 هب لصح دقو ءزيي زيبا يف حصي رتا نبا لوق : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )1(

 . ؟لحيتسي إب حصي ال يبنتمل لوقو ءةعرسلا
 .«هأعم# اهقوف بتكو « حتفلاو رسكلاب (ك) يفاهطبض (؟)

 .رداصملاو (ب)و (د)و (ك) نم باوصلاو « ةيناتحتلا ةانثملاب «نوكي» لصألا يف (۳)

 :ءادرج» :(د) يف هحرشو «لصألاك حرشلا ضعب هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )€(

 . نطبلا ةبحر ردصلا ةضيرع عالضألا ةَّمات يأ ةرفجم . مازحلا نم رعشلا ةريصق سرف

 [اذك] نيفعض بيسعلا لم رعشلا ناك اذإو «رعشلا هيلع تبني يذلا بدلا محل بيسعلاو

 .هدّلجلا ةثلتمم : ةرفجم» :(ك) شماه ىلعو . «داوجلا تافص نم كلذف

 .ةرفجمو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس ()

 . .بيسعلاو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (1)

 ناسللا رظنا .انتيثأ ام با لاو ؛لصالا ق يلب (يسشم) بكو ءامهيلع رثعأ مل )۷(

 . ةيبرعلا يف يازلاب (جحز) لعف دري ملو .(ججحذ)

 .(ب) نم اهدعب ام طقس (۸)

 «دحاو ىنعمب ناتفص : رجم مازحا ءل مد : هلوق» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )4(

 .«نسحأ ناك امهدحأب أزتجاولو

 ىلعو .هقّثعلا :ليلتلا ؛اهل ليلت ال» :(د) يف هحرشو «(ب) نم هحرشو تيبلا طقس )1١(
 .«قنعلا :ليلتلا» :(ك) شماه

 س جي س



 .ةلبقم رهت ْنأ سرفلا نم ُبحّتسُيو ةّفرشم اهتيأر اهتمت ثيح نم :يأ
 :لاق يدّسألا رصيف نبا نأ ينّعلب :لاق هلأ :ةسانُك نبا نع يکحو ,ٌةربدم بصتتو

 اهتعنصف ٠ ايرج رضي ابيع اهيف ىرأ ال اهُتلَمأتف م اهنأك ءامهد ًاسرف تی

 .اهثيرجأف ,ىرخأ ٌهَنس اهُتثرمضأ مك .ًائيش عنصت ملف . اهتيرجأ من اهئرمضأو ٌةّنس

 فلاب يتم اهارتشاف ؛َلئاو نب ركب نم باش ينّيقلف ٠ اهعيبأ تجرخف ٠ ؛ًائيش عنصت ملف

 ىّتح يمامأ اهدوقي جرخف هل كلذ تطرشف هل ازوجع اهيري نأ طرتشاو مهرد
 اًةّمع اي لاقف .ةسلاج ٌروجع هباب ىلع تیب اهيف .لئاو نب ركب رو د نم أراد لخد

 ربدأ/ :تلاق مث ءاهب لبقأف ٠ اهب ٌلبقأ :تلاق .كّرظن تطرشو «سرقلا | نه ثيرتشا
 هللاو يتإ :هذهاي : اهل تلقف .زوجعلا ثيتأف ءاهيف ٌَرْيَخ الف ءاهدر :تلاقف نداق ءاهب

 الو ٌةلبقم تّرتها ام هللاو :تلاقف ؟اهيف تيأر امف ليخلاب ٍرَصَبلا كب برملا سرافل

 .رسج اهيف ناك ؛تقدص دقو :لاق .ٌةربَدُم ('!تهاتُا
 م رر

 وو هداف كانَ ةَمجاو ضرألاو رزسش نعطلاو ١

 :«ةفجاو»و «هرکذ مدقت دقو ءردصلا | نع هب َربدأ ام وهو ءلتفلا غب رزشلا لصأ

 :لبّقَم نبا لاق ءُّالَهَو لهو لهو: لاقي . عزفلا :«لهولا»و ءةيرطضم
r 5 

 رصعلاو شحولا رامح نيب ُلْوُحَي لهو لهوتسم هوو يبحاصو

 .لاحلا هذه ب ةقباس :يأ ,ةحباس سرف لك هجو مهلت :يأ

 .هيلإ نثمطا ناسللا يف ينعم اهل دجأ ملو ءاهتأرق اذك (1)

 . (أسج) ناسللا . فطعكا سبي : باودلا يف ةأسّجلاو .نشخو بلص ءيشلا أسج (۲)

 يف هحرشو .«. . . مهلبقُت يأ» :هلوق نم حرشلا هب قحلأو «(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ )۳)

 يف ودع هب نعطيف « هنيع ىلع حمرلا لجرلا ددسي نأ : رزشلا نعطلا ءٌرزش ْنعطلاو» : (د)

 ّنإف ءًارزش مهونعطاف مكءادعأ متيقل اذإ :مهيصوي هدلول برعلا ضعب لاق .هلامش

 .«عّرجلا دشأ :لّهولاو ؛ىرسيلا مهبونج يف مهايانم
 باتكو ٤۸٦/1 ؛ةغللا بيذهتو ء(هوهو) برعلا ناسلو «47 ؛هناويد يف لبقم نبال تيبلا ()

 يبأل ليخلا باتكو ١ ؛ريبكلا يناعملاو ء«(هوهو) سورعلا جاتو ء۸۸ ٤/ ؛نيعلا

 فو ««عرص» يناعملا يف ةبيتق نبا هاورو ۷۳۸/١. ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو . 7717 ؛ةديبع

 . طيشنلا :عزفلاو لعّرلاو .«لعر» رداصملا بلغأو ناويدلا يفو عقد : ليلا باتك

 سوا ع١ -



 1 م هَ مم 5 2ت ل 2 م 7م 0 ماك رس 8. مام

 ("!لَجَحلا ةَدُيِرَحلا اخ غصي امك ءامُدلا اَهَدَح تَعَبَص دق 58

 ,ةدشلاو ّدجلا عضاوم ب ٍلّزغلا ّظفل هلامعتسا نم هيلع كهي تنكامم اذه
 ًارادتقاو مالكلا 2 ةنم ٌةناقت اهعضاوم نم اهلقني ظافلألا نم ريثكب لمعي ناك كاذكو

 :لامعتسالا ةداع نم هعضوم نع ًالوقنم وأ َناك ًابيرغ فل هل قلي امّلقو .هيلع

 . "لجو رع هللا | ةئيشمب هعضاوم ب هركذأسو

 اهعمجو د ةييحلا : :«ةديرخلا»و «تاغل ثالث ؛ ,ٌعبصيو عيصيو عيصَي غَّبص : :لاقيو

 7 ەڭمخب هت هتأرقو سابعلا وبأ دشنأ رخ

 درخلا ناسحلا ىلإ َعّيفَشلا ناك قرافمل ركاذ ةربع تفكفك

 علم 2003
 : اح لاقو

 ماب درا بب عيِجضلا يفشت ٌةَدْيِرَخ ماما 2 َكَداَؤُف تّلبت/

 :سيقلا ئرما لوق نم اذه نأكو

 ٍلَجَرُم بيشب ءا ةراصع هرب تايداهلا ءامد ناگ

 ت

 .“رّتسلا 2 لغلغتو .دْخْألا ىفخأ هنأ الإ

 .(د) نم (۳-۲۷) تايبألا حرش طقسو ؛(ب) نم اهحرش عم (۲۳-۲۹) تايبألا تطقس (۱)

 اذإ هّقح ءيش لك يفَوُأ يٽکلو « ءيشب دعأ امف انأ أ oh : (ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب )00

 .؟عجرال : :لاق مث :«هيلع تعقو

 . هيلع شعأ ملو ؛ 85 ١ص ؛لوألا دلجم ا يف ةبسن ريغ نم هدروأ (۳)

 .دلجما اذه نم ۳۸ص هجيرخت قبس )٤(

 2176/١ ؛برعلاراعشأ ةرهمجو ؛تاقلعملا بتكرئاسو “١77 ؛ هناويد يف سيقلا ءيرمال تيبلا (5)

 حاحصلاو ۸ /4 ؛ةغللا سيياقمو ء(يده) سورعلا جاتو ء(يده) برعلا ناسلو

 . ۲۳۳/٠١ ؛ةغللا بيذهت يف ةبسن البو .(يده)

 ٌرثكأ وه امم هَذَحَأ لب ءاذه نم يبنتملا هذخأ يذلا سيل» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 00

 دنع سيلو :ةّماعلا مالك لجخلا يف لمعتسادقو دخلا ةرمح نم ءارعشلا نسل ىلع

 .؛هذنع وه امك ءاملعلاو برعلا



 9 0 ماع م 9 م م و رو ثمل

 القم جسام سداسي اقرعاهدولج ىكبت ليخلاو ٤.

 ر £

2 2-1 

 .هشويج :«ةيكاوم»و :ةريسمت مدقت دقو ءضرألا نم يوتسملا :«بسيسلا»

 لّسألا َقَياَضَت دقامةدش رصَم اهّيَيصُي نآاهعتمي م5

 )"( 2 . .Ee ر

 برا قتلا هماس يذّْنَهَجَرَحَدَش اماه قوم ًالَطْنَح يقل كاوا

 نبا هب ءاجو «بهذلا قورع : :«ماسلا»و «بهّدلاب يلطملا هيب : «هماسوذ»

 :راقف ٌيمورلا

 جرح مهتاماه ىلع تظل ةباح م ءانخقلاب ٌمُهتْبَصَحَوُل

 لب« اذه ىلع يبنتملا فقي ملف كلذ ك غلابو درا ىلإ لظنحلا نع لزنف

 مهيلإ/ ٍلوصولا نم هعنام ًاضيأ لمجو .هنم فطلأ وهو ,رطملا ىلإ ِدّرَبلا نع لَن

 تكن يمورلا نبا نا الإ «ضيبلا نم اّنم لقا يهو «مهيلع اهقئاكتو حامرلا قياضت
 «لماك تيب ےب اذهب يّبنتملا ًءاجو ؟قيضملاب ٌنوكت فيكف .«ءاضفلاب» :هلوقب أنسح ًاتّكن

 .(©تيبلا اذه لبق يذلا تيبلا وهو

 لجرايمامهايىرَّشلا ثيل اي ُةَمامَعايَرَحَب ايَردَب اي

 نم هَظْفل ًاضيأ لقن ناك ْنِإو اذه» :(ح) ديحولل قيلعت كانهو «تيبلا ينج نبا حرشي مل (۱)

 . «مكسأو هلْبق ام دوجأ وهف «لزغلا ظفل

 . 7١ 5ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس (۲)

 . جرحدتي اهبصح مهيلع لظل : هيف هّزجعو « ٤۹۷ /۲ ؛هناويد يف يمورلا نبال تيبلا (۳)

 ۾ ياشلا رڪ ني لش ارق سل احلم عل ديول یت لصأل دم 4
 هلا جيشوولا موَقلاَعَفَر اذإ مهحا مر را هللا مش نم 5

 . «هكداح هذه تناکو «رطلا ىلإ هلقتف "يتلا هذخأو ء درب ىلإ سمّششلا نم يمورلا نبا هلقنف

 .۸/۸ ؛بلطلا ىهتنمو «(۱۲۳) نوم ءارعش ؛ هناويد يف يرح نب لشهنل تيبلاو

E — 



 . الجر ةقيقحلا  تنأو .فاصوألا هذه كيف تعمتجا دق :يأ

 رم عضوم لك ب كَدْنع هلق يذلا َناَنَبلا نإ ۸ ٠

 هير ور لاق ؛ 1 مانو ل «نانب» :لاقي

e 03ممم  a8 م و سمو  

 (0اوُلَخَب دقق مهرامعأ نودام اوبو اًذِإر شعم نم اكلت.

 نأ ٌزوجيو .مهدنع مهيلع بجاولا اولعفي مل مهنأل ؛ ؛مهسفنأ دنع اولخب :يأ/

 ,مهرامعأ نودام ىلع مهراصتقال لخبلا ىلإ | سالا مهبسن : يأ «اولخب» : هّلوق نوكي

 . “يوق لوألا ر | ٌريسْفّتلاو «مهرامعأ لذب مهتداع نم ذِإ
 ما رورو مرو

 “ونقَدعاام مام 2ے مھتاماق اوقشتما ام ءاضم 2 مهبولق . 7

 رون َدمخأ «لجراي» : هلوق لبق «مامُه اي» :هّلوق نإ :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )00

 «ةمامَخ ايد «رحباي» دب ايد :لاق ناک ولو نتاف قلعم هَّنأك «لجرای» راصو «مالكلا

 هّلأک راص (مامهايد مدقت اًملف « ةعلبملا ف نسحأ مالكلا ناك «لجراي» ««ىّرشلا ثيلاي»

 ش . «ةعانصلا فيطل نم اذهو :ريركت

 زواجتو ؛ًاذج دقتلا اذه يف ديحولا نسحأ» : هيف ءاج مهدحأل قيلعت لصألا شماه ىلعو

 ١ . «ادح ناسحإلا يف

 ءاهلاعفأ رغصتستو ءّرومألا اهب فّرصُتو «كّانب بلقت تنأ :لوقي» :هلوقب (د) يف هحرش (۲)

 «ءاخّسلا يف ضرألا عيمج يف اهب برضُي لثملاو

 . 54١0 ص لوألا دلجملا يف امهجيرخت قبس (۳)

 «لّمعتسي داكي ال يذلا رداّنلا بيرغلا نم اذه: :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يفاهدعب (4)

 .«هل ىنعم ال ةدحاو ةلزنمب روهشملا لمعتسملا عم هداريإف ««مانبلا» ينعأ

 )٥( نم تيبلا حرش طقس 000 00 000
 :ٍمات يبأ لوق نم اذهه : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 000

 ادوج ةعاجشلا م ناو يمدت ةعاجش حامسلا نم نآ تقي
 م م

 نونيجي موق نسم تسل : يأ « لخب دقف ناسنإلا نبجو دوج ةعاجشلا تناك اذإف

 1 ؛ هناويد يف مامت يبأل تيبلآو راع واخ

 . حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأو ىمدّلقتاذإ ؛ فشلا قشتم وس اد : (د) يف تيبلا حرش )¥(

 هس وعما



 :ةّطختم طحت او .ةّطحتم امد او هّلتس او :ةقشتم ثق اف هفيسمب °ٌنالف] رم :لاقي
 1 اا تس

 5 ملحم يبأ لوق لوألا عارصملا ٌلثمو . هدعتماو هخلتماو] ."هعشتماو

 نارق ىلإ يمس جوا دك هتف و نيالا نإ

 نانسلا تحت د ةدعصلاك تو ًاضنا طاّط قلاب يقي

 “)هباکرو هقاس َنيِب هلعج اذإ ؛هحمر ٌنالف لقتعا :ٌلاَقُيو
 2 7 7 3 7 e رھ 5 رر م

 “لُبذلا انَقلاو دنهلا ب ضاوق تَّمّلَتخا اذإ همسا ضيقت تنأ١

 كاع كلت نئتيح كّنأل ؛ْلَحُر تقولا "اذه # ناو ہر دب كمسا :يأ
 سالو

 هارت الأ :همسأ ضيقت : :لاق “ !كلذلف «سحل ٌّلَحّرو دعس رمقلاو ر ءرمقلا وه ءردب»و

 ؟هلوقب اذه رسض دق
 رر م2 رار 5 م همم م6 و و ت م سام 2

 لو ىّضَولا ةّموَح خل كانك توري ردبلا يرمعُت تنأ ٣

(1) 

(۲) 

(۳) 

62 

(0) 

(0 

0200 

(A) 

(4) 

 .(ب) نم ةدايز

 «. . .لقتعا :لاقيو» : هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس

 . (خلم)و (عشم) ناسللا نم ةدايز

 . كانه انقيلعت رظناو « ٠١0 ص يناثلا دلجملا يف امهجيرخت قبس

 نسل ىلع وهو ءرَكذُي نأ نم رثكأ ىنعملا اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف يف هدعب
 .«جْسّتلا سلّمأ ريغ ظافلألا قلق تيبلا نكلو « حم لا هّيماق نأك : ةماعلا

 . لصألاك حرشلا نم ًاريبك امسق هب قحلأو :(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 . لاخلا هذه يف تنأو» :(ب) ةرابع

 . «هيلي يذلا تيبلا يف هرّسف دقو» :لاق هنكلو ء(ب) نم اهالت امو ةرابعلا تطقس

 َتنأ :حودمملل هلوق ام» : لصألا نم ىلفسلا ةيشاحلا ىلع بتك دقو . لصألا يف تيبلا حزشي مل

 نيذه يف سيل» :(ح) لصألا يف ديحولل تيبلا ىلع قيلعت كلانهو . هيلع هرکتسم الإ لح

 نالو ءرشعم يبأ حير ىلإ برعلا بهذم نم هاطاعتي مع امهب لزن دق هلل ءلئاط نم نيتيبلا

 . شل تقو كئادعأ ىلع رسحن «دعس تنأ : يأ» : هلوقب (ك) يف و تيبلا حرشو ٠ «همالك

 بورجلا يقو ءرونلا يف ردبلا لثم حامّسلاو اضّرلا دنع كّإ ديري» : هلوقب (د) يف هحرشو

 سحب كلتاقُي يذلاف : لو قي .ةوادع نم هب لصّتي نم ىلع س حن لح نأ ينعي «لَحَز
 . (ب) نم تيبلا طقس دقو . «كلاتقب

 س غو



 وار فر ر وه ر هر 0 20 ر هرو 00
TTاهيلح تسل ةدليو لفت اهير تسل ةييتك  IES 

 و

 :(!اضيأ هلوق هّلكمو ,"!يلطاع» :هلكمو ءاهيلع ىلح الل :«لطع»

 لطاقعلا ىلإ حلا دریک ًارفاظ بلح ىلإ تدعو

 ل هانعم 2 ًاضيأ «طلع»و

 (*1ٌبّسسلاو باكرلا كتكتشا ىح اهيرغمو اهقرش نم تادبصق .*4

 ةيهاتعلا

000 

 قف

۳( 

00 

(0) 

(U 

(¥) 

(A) 

)4( 

 و م ا م م و و 0 مو 3
 يسبأ لوق هنمو ءريشكف ؛لبسلاو باكرلا كّتكَتشا ىتح :هلوق لثم امأ
4 

 الا مو اب ساب كإف الال كيكتشت اياطلا ناو
 VE نا را ا

 رو لم عال هيا رب مي علل ااو ہجر و دع 27 م

 “يق ترم باسنألا ةيرّيرُغ ىجدلا سيتل ليللاو ىجولا ىكشت
 ا 0050

 نأ اَّمَل سيعأل ُلوُكأ
5 

 َلَحْرلااهيَث  ةرافسلاوم ًالصأْدّكَش

 نم ًامسق دروأ هنكلو «(ب) نم تيبلا طقسو .«ةمينغلا ينعي «لفن» :(د) يف هحرش
 . لصألاك حرشلا

 . «هانعم يف ًاضيأ طلع :لاقيو» : ةرابع الإ (ب) نم اهدعب ام طقس

 . ۲٠٠١ ؛ هناوید يف يبنتملل تيبلا

 1 ع سوق : لاقي امنو ‹لطاع» :اذه يف روهشملا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . «برعلا قطنم اذه ءًاضيأ طلعو ءاهيلع رتو ال

 . (د) نم تيبلا حرش طقسو .(ب) نم اهحرش عم (۳۲-۳۷) تايبألا تطقس

 . «نإو» لدب «نإ» : هيف وهو 1٠1 ؛هناويد يف ةيهاتعلا يبأل تيبلا

 ١ 1 . ۱۳۹۷ /۲ ؛ هناويد يف يرتحبلل تيبلا

 وهامّلإو ««كّتكتشا» :لاق يبنتما .كلاذ اذه سيل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 .«عجر# :لاق مث ؛«بسح ةيهاتعلا يبأ ىنعم

 . يوّرلا اذه ىلع ةديصق ريغ هلو . مات يبأ ناويد يف هيلع رثعأ مل

~6 - 



1 
 )رو دز يبأ نع يلع وبأ دشناو

 اهيكشت اأ ول يك شتو اهيو وأ قاف عألاب دمت

 :("اةّمرلا يذ لوقو
 بصوولا هداوع ىلإ ضيرلا نأ نيتعستلا ىَّرَجَمَو شاشّحلا وكشت

 ليبسلا نأ هريغ الو رعش ےب ثعمس ينملعأ امو «طّبضُي ت نأ نم رثكأ اذهو/

 .اهعرّتخا يتلا ر هتادايز نم اذه ٌبسحاو ءدحأ ىلإ ٌريسملا يكتشي

 "ةلتعلااهّكْيِدَتِجَت تدفو ةيفاع ليل الإ قب مق.

 "!يئارمغلا ٍبوُيأ يبأ 2ے ًاضيأ هلوقك اذه
 00207 ريو رو وم م

 اهتاحص ونه تدب ىتح هلك كنيمي تكلم ام تلذيو

 ةغالبلا ساسأو ؛(افج) سورعلا جاتو «(اكش)و (افج) برعلا ناسل يف ةبسن الب ناتيبلا 21

 ء(اكش)و (انج) حاحّصلاو «١٠/۳٠۲و ۲۹۸/۱۲ ؛صّصخملاو ؛(وكش)و (وفج)

 298/١ ؛بارعالا ةعانص رسو ءالال /# ؛صئاصنلاو ؛۲۹۷ ٠١/ ؛ةغللا بيذهتو

 ۹£ ؛ قطنلا حالصإ تايبأ حرشو ؛ ۹ ؛قطنملا حالصإ بيذهتو ۲۳۸ ؛ قطا حالصإو

 17/1١". ؛بدألا ةنازخو ؛ ٤٨١/١ ؛ملعملا فوشملاو

 . ١١٠ص يناثلا دلجا يف هداشنإ داعأو . ٥٤٠ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (۲)

 نم باكرلا ءاكتشا سيل ؟خيشلا اهيأ كب بهدي ي : (ح) ديحولل مالك لصألا ين اهدعب )۳(

 اًمأو ءكاذ ريغ ىنعماذهف ؛ اهلامعإ يف بسلا ناك ذإ هيكتشت امو «ِلجرلا ىنعم بَل

 :لاقف «ةرازف نم لجر ابك شت يف لوقلا ىلإ قبس دقف «لبسلا»
 لمه سمسم ا ما

 اهُيوُتو ىَروُف ٌماسضْهَأ اهل حض ةَراَقب اًنحَبص نم اًنحَبص نحت [و]

 :ةّمرلا وذ لاقو « ىوكشلا دشا وه جيجضلاف

 م
2 

 كباوسشلا موسجنلا مأ تلوح اذإ هسوؤُر يف الفلا دوج شي بُكَرَو
 ا

 يف ريثك وهو «يکشتلا ب بس ًاضيأ اذهف .[۲//۱۷۲۷ ؛هناويد قحلم يف ةمرلا يذل تيبلاو]

 . «هفرعي ناك ول «برعلا رعش

 .(د) نم تيبلا حرش طقس (4)
 . ۱۷١ ؛هناويد يف يّبنتملل تيبلا (0)

 اعلا ا



 ت
 .ىمحلا :«هذهب» ينعي

 ما سام سوم 2 5 4م م . هم 75 .

 "لَتصُب عضيمو نابج سآ امت كيف نيموللا ردع اك

 “لمألا عّصْقي فيك ىردامو ادي بيبطلا ةحار  تددم./

 .قورعلا عطقي نأ ةتداع نم امّنإَو ءلامآلا عطقي نأ بيبّطلا ةداع نم سيل : :يأ

 .لامآ اهنأكف ءلامآلا َلاصنا اهب لص كفك قورع نأ لإ

 “ّبقلا اهّرُهَظ رض امير اهَئطابرتض عفتلا نكي نإ .۸

 ,( روض ّنآلا ناك ّنإَو .ًاعفت َنوكي نأ هتداع نم نال ؛دصقلا : :«يفتلاب» ي ينعي/

 :“اهللا دبع نم مساقلل تعما نبا لاق ,ىنعملا اذه كب سالا رثكأ دقو

(1) 

(۲) 

(۳) 

)4( 

)0( 

(30 

 اهيجاَر هوري يذلا اهتم لاني اهيدايأ تج دي نم ًادصاقاي

 اهيف ىدللا بال قازرأ َنِإَف اهَّمَد قر ال قفراف يه ىدا دي

 )« س و 2 ىلا وس
 :' دضثعملل اضيأ لاقو

 مادموربنع نم ىكزأ تأ مامإلاعارذ نم لاسأمداي
 ت ورا و چرا 5 و هل 1 سا و »8 سلا و سا هس

 يذلا بيبطلا نإ :لوقي .بيبطلا : يسآلا» :(د) يف هحرشو «لصألا يف هحرشي مل

 عضبملاو «داسفلا حالصإ ىلإ دتهي ملف نو ؛هّبل شاط دق لقعلا ىلإ هريبدت يف جاتحي

 . «هّلعفي ام هب رّبدي «هل لقع ال هّنأل ؛ هعبطب عطقي وهف «داح

 ةياغو قلخلا ىلع ةمعن يه يتلا ىنميلا كدي هتحار يف تددم : يأ» :(د) يف هحرش

 ديلا قرع عطقي فيك فرعي سيلو ءدوصفملا قرعلا عطف فيك فرعي بيبطلاو . مهلامآ

 .«لمألاو ٌةمعتلا يه يتلا

 .(د) نم تيبلا حرش طقس دقو . حرشلا ضعب هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 . «عطقلا هب دصقي الو ءدصفل ملا انه اه عضبملاب دارأ» : (ك) شماه ىلعو

 «. . .تملع امو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس

 . ۱۹۹۷ ؛توريب ؛بتكلا ملاع «يئارماسلا سنوي روتكدلا قيقحت ۳۷۲ /۳ ؛ هناويد يف رتعملا نبال ناتيبلا

 ةقباسلا ةيشاحلا يف اهيلإ انرشأ يتلا ةعبطلا نم ٠٠١ /“ ؛ هناويد يف ّرتعملا نبال تايبألا

EA ~ 



 )غ0(

 )س00

)۳( 

)€( 

(6) 

)1( 

)¥( 

(A) 

 بلا اب ٌبيِبَّطلا بيغ املإ

 لير لاقو

 ةريح اد مراصلا ادع دَقأ

 0 وبا لاقو
 ري و 3

 E ل

 :'"يمورلا نبا لاقو
 اهُنْطَب دوت أ أدي يَنإ ددماق

 سابعا نب ميهاربا لاقو
 رم ت يآ 75 و م

 مالسإلا ة جهم سفن عض

 )7 ۶ | 4 6 و 2

 و كر هم

 رّبَقلا نم ٌروَمَعم كمك رهظو

 دا يبا امّرهظو لاو للا لَ

 1 3 | 7 رصأ

 لقال اف رهاطو
 تاغلابم نم اذهو «هريغ اهب ترَضأ لّبَقلا نأ ركذ ًادحأ نأ تملع امو

 "لاق دق ٌزتعملا نبا نأ الإ ""هطارّفاو
 و

 كدي سم لهجلاب يذلا بيلا م حيو

 ةَفضابَم تناك ةظاحلا نأ ول

 ا و

 كَدمّتعا هب اّمَع ُهَلَفْغَأ ناكام

 كَدصَق ةّقر نم اهب كاحتنا َمُك

 . (عجرال :لاق مث ««ءيش يف كاذ نم اذه سيل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . 537/7 ؛ هناويد يف مامت يبألتيبلا

 .«عجر) : : لاق مث ؛ ؛ءيش يف داصفلا نم ًاضيأ اذه الود : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 رخأ رداصم ةمثو ۰ 1/0 ؛ هناويد يف يمورلا نبال تيبلا

 الك ؛ةيمألا ئالار Yo» ؛ هناويد يف سابعلا نب ميهاربإل ناتيبلا

 ىّقبت ام طقسو «(ب) نم «هطارفإو» ةملك تطقس

 . «ليبقتلا ةرثك اهيف رّثأو اهبعتأ

 داز هّنكلو ءاهنم صّنلا نم

 . ليلق ذنم اهيلإ انرشأ يتلا ةعبطلا 77١ /* ؛زتعملا نبا ناويد يف ناتيبلا
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 :!دلاخ ل لوق هلک اذه نم علبأو .ًاريثك ةكبَقلا نود ٌظحّللاو
 25 ماض

 كلا ُهُحَرَجَيَّظَق ايش را ملو  ُهّكحَرَجَف ًارطاخ يركفب رمو

 : "ورخ جش اا اذه نم دشأ ليبقتلا 2ب غلاب دقو

 لي هيبت نم سالا اهب ماقا ضرأ ىّصَح ىلإو

 ءاسنو ٌموقو ءالي ٌةأرماو لأ لجر :لاقي مفلا نطاب ىلع نانسألا لابقإ :«لليلادو

 وحن ليم مهيف ثّدح دق هايإ مهريركتو هيدي نيب ضرألا ليبقتل ساّنل ةداعل :لوقي .لي

 مولعمو «مفلا نطاب ىلع ٌةلئام ٌةلفقم ٌنوكتف ُنانسألا ليمت امك .هولبقي ام ةرثكل ىصحلا
 . ن فيرش عبطو فيطل رف نع الإ ردصت ال يناعملا هذه نأ بلو بدأ يذ لك دنع

 »ردا اهدوج قرع ي قي الو دا ص فلا اهقرع ب قي. ۳۹

 .اهقح ًةعنصلا يقول ًاقرع اهدوجل لعج ديلا قرع ركذ اّن

 لجعةقاذخنمەئائ مرجاتددمأإ هرماخ

 ل رو ا م 4 7 مخ م ل هك 2 ت رل

 ٌةقاَدح ٌقَدَحَي/ َقْدَح :اولاق :هّيوبيس لاقو .هّفذَّحَي هريغو ْنآرَفلا يِبَصلا َقَدَح :ٌلاقُي

 )١( يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس ص٤٦1 .

 هيوهتسيو ىنعملا يف ةَعلابلا فورت باتكلا بحاص» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (؟)

 رض امّيرو : هلوق نم نسحأ ِلبقلا نم رومعم كك رهو : ماَمَت يبأ لوقو ءًريثك لاحم

 .4عجرال : :لاق مث «هزيبمّتلا يف حصأو اظل[ سحأو ءُلّبَقلا اَهَرْهَظ

 . ٥1٤ ؛هناوید يف يبنتملل تيبلا (۳)

 ؛هريغ بهذم ىلإ ضرألل ليبقتلا ىنعمب بهذ دق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )٤(
 ىلإ مهئاتسأ ترمغنا دق هيدي نيب ضرألل سائلا ليبقت ةرثك نم :لاق َلُجَّرلا نأ كلذو

 هّنكلو «ٌةّجاح ليمأتلا اذه ىلإ ٌعْدت ملو «مهماسجأ ين اليم وه هلعجف «مههاوفآ نطاب

 1 . «رعاشلا هديري الام ًاريثك لّيختي

 )٥( (د) نم هحرش طقسو ؛(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس .

 تيبلا دعب (ك) يف تيبلا حرش درو دقو ء(١٤) تيبلا حرش عم لصألا يف تيبلا حرش دروأ (1)

 تيبلا دري ملو «هدعب امل )٤١( تيبلاب قلعتي ام انلقنو «كلذب انذخأ كلذلف ءةرشابم (50)

 . (د) نم تيبلا حرش طقسو . هحرش نم ًاريبك ًامسق دروأ هنكلو «(ب) يف

 هم هواد



 : يلدا لاق < غ ريخ ال لالا حتفبف ؛ هتعطق : ءيشلا «تفدح» امأو «قذاح وهو ًاقذحو

 <l قّلحلا ىلع س كلف

 (a) 00 چ ر 7 7 97 3 ا 000
 ليبهلا همال داهتجاريغ ىتأق هداهتجا دودح زاج.:؛١

 o) 5 كي تلا # 85 مرسوم م4 مدلل م ع معك 0
 يماطقلا لاق ؛لباه يهو ؛هلبهت همأ هتلبه :لاقي :؛لكذلا :«ليهلا»و

A f77 07 4 3م د  TANEو م  

 لبهلا ءيطخملا مالو يهتشيام هل نولئاق اريخ قلي نم سانلاو
 م 2 ر ھه ر 4 مە ر م رە

 “لكرلاقمعتلا دنعوعب طلا هي حاجتلا بلطي ام غلب .؟؟

 )۷( . 0 م5 2
 .' ”باتكلا 22 هبوبيس اهركذ «ةحيصف ةملك :«قمعتلا»

 ay a) م 7 5 ينلايو ۰ 00000 2 3 7 ثررإ ۳

 )ر n و 7 را ر
 ىماطُقلا لاق :هّتلسأو .ءاملا لاس :لاقي

 .(ب) نم اهدعبام طقس )١(
 2101/١ «نييلّدهلا ناويد يف يلذهلا بيؤذ يبأل وهو ءالخ اذإف ادب اميف ًاحصان ىر :هردص (۲)

 ةغالبلا ساسأو «(نكس)و (قذح) برعلا ناسلو ؛: 0١ ؛نييلذهلا راعشأ حرشو

 يف يلذهللو .(نكس)و (قذح) حاحّصلاو :(نكس)و (قذح) سورعلا جاتو ؛(قذح)

 .۳۷ /۲ ؛ةغللا سيياقم يف ةبسن البو . ٠١/1۷ ؛صّصخملاو 27706 /۲ ؛ةغللا لمجم

 .(2) نم اهدعيام طقس (۳)

 أل .أطخأف «داهتجالا ٌّدح ىّدعت يأ «هداهتجا دودح زاج : هلوق» :هلوقب (د) يف هحرش (4)

 . (ب) نم اهحرش عم (41-54) تايبألا تطقسو .«لكشلا : لبهلا «لبهلا

 . 37 ؛هناويد يف يماطقلل ېتیبلا (4)

 غولبب ًاقيقح ناك هعبطب هداتعا يذلا لعفلا ناسنإلا لعف اذإ :لوقي» :هلوقب (د) يف هحرش (1)

 . هأطخأو لز عبّطلا نع هيف قمعتلا هجرخأ اذإو «هيف حاجتلا
 والا س

 دنعو : لوقي نأ ءعبُطلا» : هلوق عم يغبني ناك» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف ققهدعيب (0)

 .«ىنعملا نيو ةعنصلا مكخيف ؛ «لكزلا فلگتل

(A)اهنم هّتلسأ يذلا مّدلابو تبهو اب لمهنت اهّنإف « «كديل ثرإ : لوق : :هلوقب(د) يف هحرش » . 

 سامو =



 و 0

 "طاع الّتلا امهئامد نم الاسا رازن يبا نأ كرب

 “ںودلا كلثمل الإ حلمت  الوْنوُكَي الردَباي كتم .:؛

 ةلودلا نيب قرف 2 :موق لاقو ,ةلود عّمج : :هيوبيس '' راق .ةلود عمج + «لودلا»

 لو واد 09:5 :ٌةلودلاو ءاهريغو برحلا  ٌةلودلا : اولاقق نورخآ قرفو .ةلودلاو

 .ءيشلا

 وأ اهّللجأ :لاق ول لب ءًريصقت ؛هاهل ثرإ» : هلوق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )١(

 1 .«حودممللو اهل لجأ ناكل اهمظْعَأ

 . (د) نم تيبلا حرش طقسو . لصألاك تيبلا حرش (ك) يف قحلأ (؟)
 .«ةلود عمج : ليقو» :(ك) ةرابع )۳)

 «نم» :(ك) يف (©)
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1 ۲۰۵( 

 : )هح دمی ءاضيأ لاقو

 ("الامجلا ال اوم ربصلا لسحو  الاحترا مه سيل َءاَش يئاّقُب./

 مساو ؛ ؛يربصو يرمعب اولاز: :”لوقي . مه سيل ؛لاحترالا تءاش يتايح :يأ
 وأ رمألا سيل :لاق هّنأكف ؛فوذحم هربخو ادتبالاب ٌعوضرم «مهدو « ءاهيف رمضم «سيل»

 نوكي نأ زوجيو ةمالكلا , لوا چا تاش مدقتل اوؤاش فذحف ءاوؤاش مه ربخلا سيل
 رخآلا لاق امك ٌةرورض لصّتملا عضوم لصفنملا ٌريمَضلا لمعتسا هلأ الإ سيل مسا «مه»

 «۲۲۱ /۳ ؛نانيبتلاو ۲۱۱ ؛يدحاولاو 14٠« /۲ ؛دمحأز جعمو ء178 ؛هناويد يف ةديصقلا (#)

 .۳۳۷ /۳ ؛يقوقربلاو ۲۸۹ /۱ ؛يجزايلاو

 نب ردب حدي ًاضيأ لاقو» :(د) يفو . طقف «لاقو» :(ب) يفو «لصألاك (ك) يف ةمّدقملا تدرو )1(

 .؛رامع
 ةعوبطم يف مضلاب اهطبضو .(ب)و (د) يف اهطبضي ملو «مّضلاب (ك)و لصألا يف اهطبض (۲)

 . يدحاولا حرشو ناويدلا يف حتفلابو نايبتلا

 (ك) يف حرشلا دروو . لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو ءطقف (ب) يف تيبلا ردص دروأ (۳)

 . هيلإ ريشن ام الإ (د)و (ك) نم ةيلاتلا تايبألا لماك حرش طقسو .ًامات لصألاك

 .(ك)و (ب) رم ةرابعلا تطقس (4)

 .ءاوؤاش» :(ب) يف (4)
 حرشو 2181و ۲۸۰ /۵ ؛بدألا ةنازخو :47 ؛دهاوشلا صيلخت يف طقرألا ديمخل تيبلا (5)

 21١١/١ ؛لوصألاو 444/١: ؛بهذلا نيع ليصحتو ١٠٠و ٠١١/١ ؛ لصفللا

 2119/15 ؛فاصنإلاو 1١١ ؛ةيبرعلا رارسأ يف ةبسن البو 17١. ؛رعشلا رئارضو

 : 118 ؛ينابملا فصرو ء154/7و١/1707 ؛صئاصخلاو :86 ؛دهاوشلا صيلختو

 ۲٥۲« /0 ؛بيبللا ينغم تايبأ حرشو 9 ؛ ةيبرعلا يف عمللاو 7757/7 ؛باتكلاو

 : 14/1 ؛يجاجزلا لمج حرشو «۹۲ ؛ليلخلل بوسنلا لمجلاو «80 ١/ ؛يرجشلا نبا يلامأو

 . ٠۷٤ ؛ةرورضلا يف رعاشلل زوجيامو
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 ام ىلإ َرُطْضاف ءُهوؤاش اوسيل الاحترا ًءاش يئاقب :لّصألاو ءَكّتغلب ىَّتح :يأ
 , كل ثركذ

 “وبا يتغا ينأجاَفَف ينَبيَهَت ًانّيَب نأاَكَفدَتْعَب ووت ١

 .رزفلا فيعاضت ب. اهلمعتسا .رخفلا ظافلأ نم «يتبيهت» :هّلوق
 ر و رف 2 وها م 1 03

 “با مهنا مهرثإ عمدلا ريسسو اليم مهريع ريسم ناكف . ۳

 :" راق .طسوتم ريس :«ليمدلا»و ءاهّدح تزواجتو ,مهريع ىعومد 4 3 :يأ

 الَيِمَذ نهريس سيعلا لمجاو اليف ًاقفر يطلا يداحل َلك/

 الاس نرش الف تاخانم  ينفج قوق تناك سيعلا نأَك 4

 .هبئارغ نم وهو ءاذه نم ٌفرطأ ءاكب ببس  ليق ام
 5 - o ر ر ر 7

 “ابا جحلاو ٌعقاربلاتْدَعاَسَف يّنَع تايَّبظلا ىوّتلا تبجحو .ه

 .«لاحترالا» :(ب) يف )١(

 ٌرهظو «مالكلا قلق هل لصحو ًبارعإلا فّمض» : (ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب 69

 , ةحتافلا ديوجت ىلإ جاتحم ُرعاّشلاو ءاهديوجتب رومأملا يهو «هتديصق ةحناف يف كَل

 . «اهدحأ حّبقب حبقتو هذه نسحب نسحت اهلك ةديصقلا ناف ؛ ةمتاخلاو ؛ جورخملاو

 .(ب) نم هحرشو تيبلا طقس )۳(

 لزغلا يفو «هّمقاوم قفاوي مالك كل لقّتلا لك سيل» :(ح) ديحولل ق يلعت لصألا يف هدعب (4)

 هارجُم ىرجامو 1 ينم ىحتساال : لثم «ينبيهت» لد ناک ولو ؛مالكلا قيقر الإ حّلصي ال

 . «لاقم ماقم لکلو قيل ناك

 بسنو ؛«مهّسيعا ىرخأ رداصمو نايبتلا ينو .(ب)و (د)و (ك)و لصألا يف يهاذك (4)
 .«مهريع» :حرشلاو نتملا يف يهو « ينج نبال «مهسيع» نايبتلا بحاص

 :(ك) شماه ىلعو .حرشلا لماك هب قحلأو «لصألاك (ب) يف همامتب تيبلا درو )«

 .«عيرسلا ريسلا نم برض : ليمذلا»

 .«أقفرد لدب «عفر» :(ب) يفو «كانه هتياورو . ١۵4ص لوألا دلجما:ف هجيرخت قبس )¥(

 .(ب) نماهحرش عم )٤-۱۳( تايبألا تطقس (8)

 .رداصملاو (د)و (ك) يف امب انذخأو ««الالجلاو» لصألا يف (4)

 م 1



 الامّجلاهيَنُصيِوكْنِكَلَو  َتالَسَجَتُم الو ضَولانْسسين ١.
 2 م6 5 3 3 را 1 2 5 0 ب م

 الالضلارعشلا لل نفخ نكلو نسسيحل الر ئادغلا نرضضو۷

 :'سيقلا ٌؤرم ا لاق ءاهْركذ مدقت دقو .بئاوذلا :«رئادغلا»
 ص م رن

a 30 . e aٍلسسْرُمَو ىّنكُم ذي ُصاقعلا ّلِضَت  

 اقعلا رمد ىلع داره ,هيذ نصب نهج انهو لب نصاقعلا نا لعجف

 “باج ةّولؤُل بقت يحاشو َتراَصَاْوَتَفُهْنَرَبْنَم يمْسجب . 4 ۲ ةة فق 1

 0 عال

 رینک لاق «حئاشو»و «حشو» هعمجو ,«حاشإدو «حاشو» :لاقي

 شوا اهيلع تطين الكا ءابظ اهروُدُخ تحت نارا انف ّنأَك

 كك

(00 

(۲) 

(۳) 

(0 

(5) 

(7 

(۷) 

 ف هنم رو رسا ر اهيف احن يتلا هظافلأ ضعب اذه
 و7 ريل گد ماع

 توحص نبيا تشعر ساكلا ام اذإ
Fe 

 يسنيبو ينيب لحت

 ."هيناعم 4 نتا امك هظافلأ ےب ّنتفا دقو ؛هرعش ےب ٌرئاظن هلو

 . ۸۸۲ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس

 ىلإ ْتدَأ امير لب «ٌةّنَّسح نوكت ةدايز لك سيلا : :(ح) ديحولل الك لصألا يف هدعب

 ْفّصوُي امّنإو «حئالكا هب ُفّصوُي «حيلمب سيلف هيف ناسنإلا لض اذإُرْهَّشلاو «ناصقللا

 . ءاههّبشأ امو لولا كلذب

 . امام لصألاك (ك) يف هحرش

 . (حشو) سورعلا جاتو ؛«(حشو) برعلا ناسلو 2144 ؛ هناويد يف ةّرع ريثكل تيبلا

 . ناص يه يتلا ةدايّزلا نم اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ۷١. ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا

 هرعش وشحي نأ يّبنتملل حرف باتكلا بحاص» : (ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب

 مهمالك ىلإ بهذي سيلو «شحاف بيع مهدنع وهف رعّشلاُداَُّن ماف « ةيفوصلا ظافلأب

 كلذلُك < «نيملكتملاو ةفسالفلاو بطلا ظافلأ كلذكو «مالكلا نساحم ىلإ يدتهي نم



 ينربخأ :لاق بتاكلا نيسحلا نب يلع هب يتّربخأ ام تيبلا اذه ظفلب ةيبشو

 :لاق .لوحألا بويا نب دمحم ينثدح :لاق قارولا ٍنيسحلا ُّنِب ىسيع مساقلا وبا

 برش « ,ًاديدش ًاّبَح اهب َناكو .«فرص»: اهل ٌلاَقُي : ةيراج ديشرلا ٌنوراهل تناك

 0 هعم ّبتكو ءاهيلإ هب ٌثعبو ءافرص هب َرمأ مث ؛ًافرص ًاحَدَق موي تاذ

 3 يم 0 و م يب م ss ت و ر

 كام دف ناك نإو كوللا كللمب نمل لف

 كيك يلاغعيو ىبرشاف كايرتش دق

 »ري

 .ًاروهشم ٌءانغ نيتيبلا نيذه 4 اوّتغف « .نينغملا رمأ مث

 دمحأ نع َناميلس نب يلع نع .هيلع ٌةءارق ًاضيأ نيسحلا نب يلع ينربخأو

 تلخد : :لاق ؛هيبأ نع يرازفلا ٌةدعسم نب عهج نع بيبش نب هللا دبع نع يحي نب

 هللاو يندجأ :لاقف ؟نالیغ اي كّدجت فيك : :تلقق « .هسفنب دوجي وهو .ةمرلا يذ ىلع

 "لوقا ُثيح .ٌدجا ال ام ٌدجأ ينتأ معز مايا دجأ الام دجأ

 ىاد يدم
 اهُمامح اهاتأ ام سف د دوحي فندم يم اي قرزلا ةادغ ينأَك/

 اهُماذجنا داؤقلا تاعّورل بيصم  ةّين نارقأ نّيَبلا باذتجا َراذح

 .نسحأو دوجأ هيك نيفلاو ,«تاعور» 2 «نيعلاب» هتأرق اذك

 ممم م م همام مم

 لازم ترو اريثع تحافو ناب طوخ تّلامو ًارمَق تدب. ٠

 .ةديدس ةعنصو نسح ظفلب ٍدحاو تیب  تاهيبشت ٌعيرأ هذه

 الاصولا دجي امِرْجَف ٌةَهاَسَُق يبلَقِب فوغشمم ٌنرحلا ناك. 1١١

 الاح هيلع نمدي مَن فورص | يلْبَق ناك نم ىلع ايتدلا اذ

 .«عجر» :لاق مث ««ةباعو هّئاش رعّشلا يف درو اذإ

 .امهيلعرثعأ مل )١(
 2 ور

 :ناويدلا يف ادرو دقو . 175١/١7 ؛يناغألاو ء٠٠٠٠ /۲ ؛هناويد يف ةمرلا يذل ناتيبلا قفز
 و 2 ع 1 و 05

 اهمامح مجأ دق سفنب د يكي افدم يماي نيبلا ةادغ ينتاك

 مانجا داؤسألا تارسقول بسيصم ةيط ٌنارقأ نيب ولا باذتجا راذح

 , :اهقوف بتكو ءاهحتفو نونلا رسكب لصألا يف «فئدم» طبضو

 س ۵آ



dry . 5 2همام  - . 

 الاقتناهّبحاص ةنعْنَقيَت رورس2 يدع مقلا ده٣

 .')هنع ٌلقتني هنأ ًانيقي ملعي .رورس ب ٰناسنإلا ناک اذإ معلا دشا نإ :لوقي]

 ('!هبدلُجلا يرْرُهلاو يدو يضرأ تْلَعَجَو يلحرت د تفل[ ٤

 r ةغبانلا لاق .«٠ ولحرلا بشخ وهو دقو دن دق عمج : :«دوتقلا»

 اري ماو ع ر رت دجأةتار دوتا ةَ عاجتزا الإ ىر اّمَع ٌدَمُف

 «مقدش» لثم ُنِيِرُغ : هل لاقي. ر یرک لحش ىلإ بوسنم ٌريعب : :«يريرفلا»و

 :(]ويلإ بسب 1 ب امم وهو < امت وبأ لاق «لیدج»و

 رْيَرُع یگ شاو هه ٌليدَجَمِهئفْنِمٌعَض دف

7 5 
 ارخآلا لاقو

 ماك و ع

 بق ٌةَيِرْيَرُع وأ افرح سيعلا نم ُهّكْيَرَف قاض مهلا ام اذإ تَنَ

 :")ئشعألا لاق ةلالج ىثنألاو :مخضلا :«لالجلادو

 اهلالظ يطا َلَعَتْلا اذإ ره امزرغب نأ حرت ةتنالجب

 .ةفرافأ ال ءيل ضرألا ةلزنمب ريعبلا اذه ٌرهظ تلعج :يأ/

 “باور ضْرَأ نه تفز لو ًاماقُم ضر تلواح امش

 .(د) نم ةدايز (۱)

 . لصألاك (ب) يف هحرش لماكو تيبلا دروأو «تيبلا حرش ضعب (ك) يف دروأ )00

 . «نعاظ الو ميقم ال ينأكو يلمج رهظ مزالم انأ :يأ» :داز هنكلو «(ك) نم اهدعب ام طقس (۳)

 . ١5 ؟ ص يناثلا دلجملا يف هداشنإ داعأو ء۲١٠١ ص لوألا دلجما يف هجيرخت قبس (4)

 .هناويد يف هدجأ مل )٥(

 .هيلع رثعأ مل (1)

 رظن ةّلق ىلع لدي خللا يف مات يبأ رعشب هّجاجتحا» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف يف هدعب (۷)

 .؟عجرال : :لاق مث ««برعلا راعشأ يف

 . ۹۲٠ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس (4)

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (9)

 سه أ ماي



 .هراد 2 نطاقلاك ءدالبلا تبج ْنِإو ءانأف .'![يلإ نطولاك هرهظ ناك اذإ :ٌلوقي

 .("!ةقيقحلا 2 ًاميقم تسل ,ْنكامألا َعّطقأ يّنألو
 م ا ممم 5 مي رب

 “الام شو ايونج اههجوأ يتحَت ّحُيَرلا ناك قَّلَق ىلع . 31

 (٤) و 3 52 2 5 7 ريا و 2 .٠ م . . . 5-7

 الالهلارهشلاةرغ ے نكي مل يذلارامع نيردبلا ىلإ .۷

 ه3

 .هريظن تركذ "دقو :نيّئكاسلا ءاقتل ال «ٌَراّمع» ْنم ٌنيونَّتلا فذح
 الازي نلوريمالا لزي ملو هيف ناك صقنل مظعي ملو .6 Oe ا تت ل Î 00 ا

 .هّلبق يذلا ريسفت تيبلا اذه 2
 v1 72 ب خس 0 کل 1 يف ت 1 أ نإ و "ل 2 ال ]14

 ههابشأ تناك ْنِإو هل َعمتجا ام هيف َعمتجا ًاريظن هل ٌدجن ال :يأ .«لكم الب»

 :ةريثك ًءايشأ كل ٌةقرفتم

 الاص مايا يقتل م اّسح ىسجَرْملا ق قار أ “نبال ماسح . ۲

 ويرزتلا اومد اذإ دّسأ ينب امم يبةانق 2 ناس

 .رسفلا رشقو (ب) نم ةدايز )000

 نامرلا فيراصتو رومألا نأ دري امّنِإ ءاذه ذري مله : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 00

 يف يشب ال ماي ألا فورصو «ناکم اقل یر ال انف « يمه يمه عم يرمأ أ يلع تكلم دق

 .(ب) نم تيبلا طقس )۳(

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا ردص دروأ (4)

 .«هلثم مدقت دقو» :(ب) ةرابع (60)

 .(ب) نم اهحرش عم (۱۸-۲۰) تايبألا تطقس (1)

 .«كش الب :ةخسن يف» :(ك) يف اهقوف بتك (۷)
 .«حودمملا وه» : شماهلا ىلع (ك) يف اهمامأ (۸)

 (ك) يف هحرش دروأو . لضألاك حرشلا بلغأ هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (9)

 . «دعم ينب ٌةانق مه» :هلوق ىلإ لصألاك

 س 0۸ دس



 هادات اذإ دعم يني» :لوقب :هانعمو ؛فاضم ىدانم هلال ؛بوصنم «دسأ ينب»

 ؛مهتاق/ ےب بگری نائس َماقم مهنع عضّدلاو ءانقلا كب موقي دسأ يتب اي : ءادعألا

 ينب» نوكي ّنأ ٌروجيو «مهنع اوعنمو مهنع اوّنعأو .ءادعألا اويَهْرَأ « مهوعد اذإ مهنأل

 ينب ٌةانق مه نيذلا دسأ ينب ةانق  نانس : :لاق هناك .«دّعم ينب» ةانق نم الدب ءدسأ

 .لوألا لوقلا نم ىوقأ اذهو ,مهايإ مهترصت دیری دعم

 اوة يمحَمَو ةر دمو ًاقيَسسَو ًاَقَك بلاقم زم ۲

 “ي خواَمع متم مركأو اموقو اسفترخاف فرشآو ۳

 ْنأ :«ءازتعالا»و ءهبسن 4 عري ْنأ :«ءامتنالاف ءلاصّنالاو ءازتعالاو ءامتنالا
 60 ىشعألا لاق ,نالفلاي :لوقي نأ :«لاصّتالا»و ,نالف نبا انأ :لوقي

 "غور ٌفوألاو اهي رکو لئاو نِبَركيأ :ْتَلاَف تَلَصُتا اذإ

 :(*هجّنلا وبأ لاقو

 :(1لاّثقلا لاق .لاصّتالاك ءازتعالا ْنوكي دقو
 وو7 مس

 اريخت نأ َتَمَعْنُأ فوع نب يفسأ اهدج مساب امهادخإ تّرَعا ام اإ

 7 يماطقلا لاق: رحاحم : :«ةيمحم» عمجو

 داعلا نسم تاداع يموّقل تناك ميشامهنإ ًاًظافح و ةّيمحم

 .(ب) نم تيبلا طقس ()

 . لصألاك حرشلا ضعب هي قحلأو «(ب) يف طقف تيبلا زجغ دروأ ةفإ

 0*7 /١؟ ؛ةغللا بيذهتو ؛«(لصو) برعلا ناسلو « 17١ ؛هناويد يف ىشعألل تيبلا (۳)

 . ٠١۳ /۷ ؛نيعلا باتک يف ةبسن البو .(لصو) سورعلا جاتو «(لصو) ةغالبلا ساسأو

 .(ب) نم اهدعبام طقس )٤(

 .امهيلع رثعأمل (0)

 .۳۷۹ ؛دیز يبأ رداونو 201 ؛ هناوید يف يبالكلا لاتقل تيبلا )0(

 . ۷۹۳ص يناثلا دلجملا يف هداشنإ داعأو ‹ 10۰۸ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس 0

 وهو



 جرفلا يبأ ىلع هثأرق .ٌقدزرفلا َلاق .ءايلا ديدشتب «ةيمحم» ًاضيأ لايو
 :"!قدزرفلا رابخأ  بتاكلا

 و 307 EE 2 ةو
 ةسئئييض هما ي رادب ةيمحم اذ تكام اذإ محا

 .«ٌةيمثلا» يه :رمسلا وبأ لاقو «ةومنلا»و «ةوزعلا» مسالاو : .ديز وبأ أ لاق

 (”الاحُم اهُيلهأو ايندلا ىلع هيلع ءانُغإ وح نوكُي ٤.

 . َقلَطُأ اذإ ًالاحُم هطارغإل َنوكي ىح اهلهأو ايندلل ْمُظَعَتْسُي يذلا حدَلا :لوقي/
 .“ءاشلا [ةياغ] هقاقحتسال ًاَقَح ناك هيلع

 وقم دَحأ كريم اَذِإ هيف َلْيَق دق ام افلعض ىَقْسسَو

 مى 9 ا An 5 ا ا مدع 2 و

 :' ةئيطحلا لاق ءهتآرقأو نآرقلا تأرف لثم :هتكرتاو ءىشلا تكرت :لاقي

 ابَدَش اصعلا نود َكِرَّتَت مل ءاصح  ٌةيراع دولا دالب نم هب ْتَّطَح

 و و ص ري ع 0 0 25 34

 .تعرسأ :«تطح» «ةدراب ةنس :«ةيراعدو ؛ءماشلا دالي :«دوطلا دالبب» ىثعي

 3 رياض ر« 5 2 ماع مال 2 سا 9
 الاعسلا لّطَيلا يكتْشي عضاوم ندئ لكي نينعاطلا َنُْباايَق 5

 0 0 دش .دزهملا نيل عمر لكب لاطبألا رودص نينعاطلا نبا اد: :يأ

 3 وإ

 داصلاب «هّيبص» لصألا يفو ٠٠١. /۲۱ ؛يناغألاو , 880 /۲ ؛هناويد يف قدزرفلل ناتيبلا (۱)

 .ةفلتخم يناغألاو ناويدلا يف لوألا تيبلا ةياورو . يناغألاو ناويدلا يف امب انذخأو ءةلمهملا

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۲)

 .(ب) نم ةدايز (۳)

 كلذو «طيلخت هيفف فَلا اًمأو «دارأ ىنعملا اذه َلعل» :(س) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (4)

 . «ًاحدم نكي مل تيبلا اذه ٌةقيقح تربتعا ولو ءًاضيأ اينّدلا لهأ نموه حودمملا نأ
 ىلإ «لصألاك (ك) يف حرشلا دروأ دقو . (ب) نم اهحرش عم (1-145؟0) تايبألا تطقس (4)

 . «ابذش اصعلا نود ك ارثت مل» الإ ةئيطحلا تيب نم دروي مل هنكلو « ةئيطحلا تيب رخآ

 جاتو « ٤٠٠ /7 ؛ةغللا بيذهتو ؛.«صصح)و (ردح) برعلا ناسلو « ١ ؟هناويد يف ةئيطحلل تيبلا (1)

 .(صصح)و (ردح) سورعلا

 . ۷۲۳ ؛ يناثلا دلجملا يف هداشنإ داعأو « ۲۷٤ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۷)



 الالقلاَو لفاسألابّرَملاَنِم بضع لكي َنيِيراضلا نبا ايو .۷
 م و م 2# "م م 3 و ساس # م مو ت

 ('!؟الاضعلا ءادلا دّمحي اذ نمو يمي اورق نيرعاشتملا ىرأ .۸

 م ا ل ريل 3و ماو ما
 : ىليقعلا فيحقلا لاق «ماقع»و «لاضع ءاد» :لاقي

 0 ۾ رر و + 7 a مام و
 لاسضع ةلولو موقلا سوؤر انبرض ذإ درسملا قلحلا 2و

 .«ةميظع» : ىأ

 2 - 4 ت . ت ما مزل 4-0 ۰ م

 الالزلاءالاهيآرمدجي ضْيرَمرَُممَقاذاكيْنَمو 4
 ه ميا و رشا i م مروف ر

 0هلافتنسا تنش اذإ معن :تلقُف ؟ايرثلا كلبي له :اولاقو/

 + .da & 23 م 5 3
 ىنعملا اذه ررك دقو ءاهيلإ ينطحي امنإف ايرّثلا ينْعَلب نإف ءاهقوف هعم انآ :يأ

 .هرعش 2
 ¢ 3 95 ه 2 25 م و

 (ائاوُطلا ٌرمُسلاو دنهلا ضْييو يداهألاو يكاذُلا يِتْمْاَوُه١
 )ي a ۶ 7 7 ةاضخ دم م دئاقو ۲

 نم ىلع ٌلاقث اهُنِإَف ٌةفيفخ تناك ْنإو : :يه :يأ «ةموسملا» ريسفت مدقت دقو

 : یھ يب

 ز لاق امك :ةحبصت

 ىلع ٌنوردقي ال ءارعشلا نإ : لوق . هؤاود ايعأ يذلا : لاضعلا ءادلا» : (د) يق هحرش )١(

 . «يتاراجم

 :اهعلطم ؛جلف موي يف اهلاق «فيحُقلل ةليوط ةديصق مآلس نبا دروأ (؟)
 لامولمأااهب يفاقم  لاللااهيرضت يسسحلا ايد
 نبال ءارعشلا لوحف تاقبط رظنا .اهيلإ فاضُي نأ ىرحو ءاهيف تيبلا اذه دري ملو
 .دعب امو ۷۹۱/۲ ؛مآلس

 . لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۳)
 ليخلا» :يكاذملا قوف بتكو ءلصألا ةياورك (ك) يف هاور دقو .(ب) نم تيبلا طقس عه

 .«يكاذملاو يداعألا :ةخسن يفد :لاق مث ««حرقلا

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (5)
 . ۱۹۲ ؛هناويد يف ريهزل تيبلا (0)

~۹9 - 



gy 0 410و9 رب  

 اليوّط اموی ٍموَقلا ىلع لظو

 .ةحبصت يذلا يحلا ىلع ًالاقثو ًافافخ اهدئاقو : :هريدقتو

 0 و

 (9هنابدلا اهلماوع ىّتع َنأَك تام ينقلاب لئاوج ۴

 ,ةلئاج عمج :«لكاوجدو ؛ «ينقو يف : :ینف عمجو «ینف»و :تاونقو ٌدانق :لاقي

 يهو ,ةلابذ ٌعمج :«لابدلادو «نانّسلا نم برقام وهو ؛ لماع عمج :«لماوعلا»و

 ا ىعمصألا دشنأ . ٌةلاَبُدو لابد :لاقيف ددشتو « ءاهيف ٌلوقلا مدقق دقو :ٌةليتفلا

 ايلدلا اهيوُكَرَم نم فرَعَت

 اك اَلا دي دز نب سوركلا لاقو

 ىَضتْناو لئامحلاب درت ام

 ارو خص اهُيدْيأب تّئطو اإ 4

 1 اّينقلاو موسسقلا ىق مويلاو

 لباودلا نقلا فارطاب ُلوُصُي

 الام هر اهلجرأ ءطول نيقب

 ."لورعش 3 ىنعملا اذه َررك نق

 ب با ال كلاس 2 كل الو 4رظ هنأ :يلئاسُم باوج ٥.

 )١( أعم » :اهقوف بتكو ءاهّمضو مَاللا حتفب (ك) يف اهطبض .

 لصألاك (ك) يف تيبلا حرش دروأ دقو .(ب) نم امهحرش عم (۳ ٤و ۳۳) ناتيبلا طقس )۲)

 .اهنم اهدعب ام طقسو ««ةلعتشملا يهود :لاق هنكلو . «ةليتفلا يهود : هلوق ىلإ

 .امهيلع رثعأ مل (۳)

 .هيلع رثعأ مل )٤(

 برعلا ترّكذ امّنإَو «عإ «عارسلا /ليخلا هب ف صوت مت اذه سيلا :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )6( 

 .«ليخلل مك َراصو یا لطب ازا هذه يتلا انف فاو ا ةبالص ثوديري ءاعرارح اث

 .ةريظنو» : اهقوف بتكو « «(هيبش» : (ك)يف ()

 يأ» :هلوقب (ك) يف هحرشو ؛لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۷)

 الو :وهو ؛فوطعملا مّدقف «هيف كشي ال ًادحأ نال ؛ريظن اذه نع كلاؤس يف تنأ كل الو

 فذح مث ءالو ال ءدارأ نوكي نأ زوجيو .ْحّبُق هيفو ءالو وهو « هيلع فوطعملا ىلع كل
 صم ص تا

 ءديكأتلا يف داز مث «ترجفناف برض :يأ 1١[4« ؛ةرقبلا] تَرَجفناَقظ :ىلاعت هلوقك

“1۲ - 



 ب ًاضيأ كل الو ءال :هباوجف ؟ريظن هل له: :لاقف «لئاس ينلأس اذإ :يأ

 هيلع فطع يذلاو ."' !(كَريغ اذه لهجي ال ًادحأ ْنأل] ؛ريظن اذه نع ّياّيِإ كلاؤس

 كل الود: :لاق هّنأكف ءًافوذحم وأ هب ًاظوفلم نوكي ْنأ نم ولخي ال «كل الود :هلوق

 :ةضرغ فرع ٠ ,تيبلا رخآ ےس ءال رر دق ًاضيأ | هّنألو .هب ملعلل هفَدح هنكلو ««ًاضيأ

 ٌفذحي مف .«زيظن كلاؤس كب كل الو ال» : دارا هّتأكف .هب ًاضوفلم ناک ناو هجو اذهف

 هّنأكف ءال الد: لل لاق مث «ال» :لاقف «كلاؤس» دعب ىلإ اهّرَخَأ هّنكلو ««ال»

 ٌماق له :كل لاق نم لوقت د امك ,كلذل ًاديكوت ٌديناث هيلع "درلاو .هيلع ّدّرلل حتتفا
 :(ةلْيَخُت وبأ لاق [ممن] كلذكو .ًاديكوت باوجلا رّركت ءال..ال ؟ديز

 ٠ يد ڏيو يد تنيو يدي

 ٌفوطعملا "إًرَخآَو فوطعملا] مّدق يناثلا هجولا اذه ب هلا الإ .ديكوتلل رركف

 :7نسحلا وبأ هدشنأ .رعشلا ةرورض ذب ٌرئاج اذهو .هيلع

 فرح رجو «هضري مل اهلبق ام نأك ىتح الأ :هلوقب مالكلا حبقأ ناكف ال الو :لاقف

 . (ضوع كلذ يف ناكو ؛ةرركم ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب اميف ال ءيج فوطحملا

 .(ب) نم ةدايز )١(

 .(ب) نم ةدايز (؟)

 «. . . ةيناث هل باوجلاو هيلع درلاو» :(ب) ةرابع (۳)

 .(ب) نم ةدايز (:5)

 رظنا .قيفوت سابع ديسلا هرعش عماج هنع هلقنو ۲۲۹/۱ ؛ بستحلا يف ةليخن يبأل تيبلا )٥(

 ةلمهملا نيعلاب هاور هنكلو « 55 ٤ص ءثلاشلا ددعلا «عباسلا دلجملا « ةيقارعلا دروملا ةلجم

 .هجو لكلو . لصألا يف امك هانطبضو .دروملا ةرشن يفو بستحما يف

 ˆ .(ب) نم ةدايز (90)
 14 /# ؛رردلاو 211 /8و ۱۹۲/۲ ؛بدألا ةنازخو ۱۹۰ ؛هناويد ف صوحألل تيبلا (۷)

 ه٤ /او ١١٠و ۲٠٠و 54/1950 /0و 747/4 ؛بيبللا ينغم تايبأ حرشو ؛1640١و

 2714/١ ؛بلعث سلاجمو ؛(عيش) برعلا ناسلو ءالالال /؟ ؛ينخملا دهاوش حرشو « ١4و 5 /۸و

 4/5 ؛رردلاو :787/7 ؛صئاصخلا يف ةبسن البو . 017/١ ؛ةيوحنلا دصاقملاو

 ينغمو ۸٠١ /۲ ؛يقوزرملل ةسامحلا حرشو ؛١/744 ؛حيرصتلا حرشو 1517و

 . ٤۹١۱و 158 /9و ۱۷۸/۲ ؛ عماوهلا عمهو ‹ 10۹و 1567/5 ؛بیبللا

۳ - 



 السلا هّللاٌةَمَخَروكَيَع قرع تانْنمُةهلْخَن لأ

 الود :لاقف هال رُخ مث لل الو ..ال» :اذه ٌدارأ كلذكف مالسلا كيلع : :ٌدارأ
 و انمدق ام ىلع ءال :Ys :كلذ دعب لاق مث ا. كلاۋس 2 كل

 “ويم َكايإ اهءاجر ادعت سفن مادعإلا كي تّنمأ دق

 )0 جو ا ف | عئاجوأ ت 2 < یا 23 ب EE) اجو دقو.

 لجو عمج : :«لاجو»و ,تاغل عبرا .«ٌلَجُيَيو َلِجأَيو لجو لچو» :برعلا لوق
 ؛برعلا مکن هشمو ٣ ةفلابم هدو ؛ اهيف عزفلا عزف یّتح : :لوقي . عاجوو جو لثم

 کد مدقت دقو 0 1 تئام ثومو ٌرعاش ٌرعشو .ةجراوخ ٌتَجرَخو '"' هونج رج

 ورور

 بولا هي كيل مُهملعت ار سالا رَت نأ كرورسس .۸

 .(ب) نماهدعبام طقس )١(
 نأ قذاحلل ينبني ةّييرعا ألا يف زوجي ام لك سيلا : (ح) ديحولل قيلت لصألا يف هدعب )00

 بطخو ءارعشلا ةّيلع يف هع نمو «روقحم ٌروذعملاو ؛ٌروذعم هلّد رواج ا ناف «هب يتأي

 مايق يف لفلغتي نأ هرمأ ىراصأو هُتلزنم نكت مل باتكلا اذه لّوأ يف ةليوط ةبطخ هحدمب

 . ءاذه لثم بنتجي نأ / رعّشلا ةعنص ٌماكحإ ٌدارأ نمل يغبنيو «هرذع

 .(ب) نم تييلا طقس (۳)
 هب قحلأو ؛(ب) يف تيبلا زجع دروأو . «رعاش رعشو» :هلوق ىلإ (ك) يف تيبلا حرش درو )٤(

 . «اهلاجوأ كنم تلجو ىّتح تلجو :يأ» :(د) يف هحرشو . لصألاك حرشلا لماك

 .(ك) نم طقس (0)

 .(ب)و (ك) نم «هجراوخ تجرخو» طقسو ««ًانونج» :(ك) يف )030

 .(ب) نم اهدعي ام طقس (۷)

 لاجوألا لج هلآ كللذو «لوخدم تيا اذه ىنعم» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۸(

 ةعمقنم ال ةطّلَسَسم انه ةيغاط لاجوألا ٌنوكتْنأ َدارأ امَّنإو ؛«تّرصَقو تَحمقنا تلج اذإ

 .؛ةعجرتسا مث «ًائيش ىطعأ هنأكف ؛ةعشاخ

 .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس (4)

“4 - 



 :(')لاق .«ٌةلالدلادو «ٌلالدلا» :لاقي
  4 Frتا م 2 - و - 7 ا 3

 ر موف < درب نع سحب او هلال فت د . هلالدام#« تمستبأ

 اذإ : موقلا تررط :لاقُي «نامثع يبأ نع ساّبعلا وبأ لاق ًاعيمج :يأ «أرط»و

 يندشنأ :لاق ,رشب نب دوعسم يندشنأ :ساّبعلا وبأ لاق يفك :يأ٠ ًارط مهب تررم
<3 

 (”)هيبأ نع ةبور نب ٤ هللا دبع

LN 6ولا ءاود رشلاو لازام وا اج  

 رطْنعاتءادعأساتاف ٌرَبَريغ ُهوَقَع دم سانا
 ممم ريرز له اس

 (0هاباوّسلا مهتلأس اوُتَكَّس نو هيلع مهتركش اولأَس اذإ /

 باني نأب حاملا ليني حيمتسم انيأر نم دعسأو ٠.

 ًاّقح هنم هذخأب ذخآلل نأ دقتعي ءطغم ْنِم ٌدخأ ْنَم م سالا ٌدعسأ : لوق 2

 .ءاطعلاب هنم ًارورس .هيلع

 ("0اناجرلا ىقالام سولا قارف يقال لُجَرلا كمهس قرافي. 4.

 .امهيلع رثعأمل )١(

 .اهيلع رثعأمل (۲)

 .(ب) نم تيبلا طقس (۳)

 :لوقي» :(د) يف هحرشو . لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (4)

 . «كلاون ذخأ اذإ حيمتسم سالا دعسأ

 .1يأ» :(ب) يف )0(

 :رْيَمُر لوق نم اذه» :(ح) / ديحولل مالك لصألا يف ةدعب )0
00 

 .«ةللاس تأ يذلا هيطْعُم كنا

 . ًاللهتم هتثج ام اذإ هارت :هردصو « 57" ؛ هناويد يف ريهزل تيبلاو

 ًادج ًابيرق ًاحرش (ك) يف هحرشو .لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلادروأ (۷)

 جرخو هذفن «لجّرلا باصأف سوقلا نم جرخ اذإ مهّسلا نإ ينعي» :لاقف «لصألا نم
 نم هجورخ دنع هنّوقب هتدح لوزي ال وهو ؛هباصأ لجر لک ذفنف «ىلوألا هتدح لثمك

 «. . .فرظلا ىلع بصن عضوم يف امو .سوقلا نم جرخ اذإ اهتشيهك لاجّرلا



 امك ًاديدش هنع جّرخو .هدفنو هّقراف ,هاقلي لجر  كمهس عقو اذإ : :لوقي

 ىلع بصن عضوم ل ءالاجرلا ىقال امه :هّلوقو . ةدشلا كب سوقلا ا دیگ نع جرخي

 ام كَمّلكأ ال :لوقت امك .('!لاجّرلا هتاقالم دم كاذك رمألا ْنوكي :ُلاق هناك فرّطلا

 .اذه ٌةَدم :يأ ءرئاط ٌراط

 ("!الاصُتلا بلطي شيرلاْنأَك رارق ىلع ماسلا فقد امف.

 - 0 2 30 ص ت

 : "وهو ءهتم ايىرق ىرجشلا ىندشنأو ,هاتعم 2 نسح اذه

 فارطألاب لبنا شيروحلي فاذق ةنايرش ىلع يمُزأ

 عل مم
 0 ريبد ينب لوق اذه نم ٌبرقأو

 ويم
 بصي ًارئاع اهّبصُي َمَّل ْنأَك ٌتّضَف ْدَف ٌةَّيَمَرلا و ىضُنَتل حا

 202 مس م ما م صار 02000 0 سام عاع

 ىلاعُت امف وعلا تزواجو ىراجت امف نيقباسلا تقبس /٤۳.

 المشُهَتا"ءانألاٌَعلَصاَمَلا ءْيَشَنْيِمَي د ْحَلَمْوَن سقاو

 . ةيفاقلا فلأ ءاقبإب «الاجرلا» : لصألا يف (1)

 : هلوق لثم تيبلا اذه :(ك) شماه ىلع بتكو .(ب) نم اهحرش عم (47-50) تايبألا تطقس (۲)

 .«ايلاوعلا ّنعبَتي ا فافخ َتِبف انقل اهناذ[ نيب انددم ًادرسجو

 41١ ؛هناويد رظنا ءروفاك حدم يف يبنتملل وهو

 ديدشتو فاقلا حتفب «فاذق» هيف طبضو ۳٠۷« /۲ ؛ صئاصخلا يف يرجّشلل ناتيبلا (۳)

 . «فارطألاب» لدب «فاوجألاب» هيفو «لاذلا

 )٤( هيلع رثعأ مل .

 « يملا يف هذه يبا تايبأ هبشي ام «دروأ اميف سيل» :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب )0(

 :لاق يذلا نأ كلذو ءاهانعم يف يه الو نا ينال

 فارطألاب للا شير قحلي

 رع سنو ریا ىلإ بتل عل ذآ ىلإ فاوجألا يف اهني : لوقي

 الاصُلا بلطي شرا ناك

 سید حم انه
 . «دابعلا» :(د)و (ك) يف 030

-1١55- 



 :/هلوق ےب مجتلا وبأ اذهب قبس دق
 ادئاز تنُكل بتج نسم تکو 2 ادحاو ًاِبَنَج هللا ّقّلَخ ناكّوَت

 ادلاوو لانو ةهابت

 : "راق .«ةلامشدو «لامش» :ديلل ٌلاقيو

 و ما دم

 ""اةَلامش ىلع وأ لامش ىلع هلو بري تادب تسيل

 (!الاصخ اهبكاوك تمّلَط نو ءامس2و ورم كم بُنَقأ

 .لاحلا ىلع «ًالاصخ» بصنو .هلاصخ َنّسُحو هردَق ولع كلذب ديري
 مهما

 “ا بامكلا دمها 2 تيطعأ دقو اشن تردق فيك كنم بجعأ 5

(00 

)0 

(۳) 

 ا م 7 يم 5
 .هلثم ىلع اعراضم ٌالعف فطع :«بجعأ»و «بلقأ» :ىأ

 . ٣٤ص يناثلا دلجملا يف اهجيزخت قبس

 .امهيلع رثعأ مل

 ىلإ بنجلا نم مجتلا يبأ ىنعم لقن يبنتما ناك نإ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
 . «ىنعمو أظفل داجأو ْنسحُأ دقف ديلا

 . «موجنلا لدب لاصخ هموجن : يأ :(ك) شماه ىلع

 يذلا تيبلا لوأ يف هلوق ىلع بجعأو :هلوق فطع» :لاقو ء(ب) يف تيبلا ردص دروأ

 . «بجعأو يفرط بّلقأ يأ ؛ كنم بلقأ : هلبق

 س ۷



0 ۹( 

 لبق ناک دقو «هنم أ سألا ٌبرهذ أ "دسأ ىلإ جرخ دقو ءاضيأ ) اردب ے لاقو

 لقت ىّتح هح اهنم ٌلكأ "دقو ءاهسّرف ناك ةّرقَّب نع هجاهف ءرخآ دسأ ىلإ جرخ كلذ

 ثرثاكتو .(' اًطَوّسسلاب هّيرضف .هفيس لالتسا نع ("اهلجعأف ءهسرف لفك ىلع بشوف

 :(!لتّكف .هّناجر هيلع/
 “ووحم دودحلاه ب ٌدُيِرَتَرَطَم اليحر طيلخلا َمْرَع نأ دخلا ١.2

(010 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(0) 

(٦) 

(۷) 

(A) 

 تف

 09 ا 27 9 2 ara + م 2 - 5 ۹ل م .-_

 نم هلثمو :مزع نأ لجأ نمو ١" !مّْرَع نآلإ ؛«مزع نأ» ب دارآو دلا ينعي

 27737 /۳ ؛نايبتلاو 2774 ؛يدحاولاو ۱١۱/۲ ؛دمحأزجعمو « ١777 ؛هناويد يف ةديصقلا

 . ۳٤۹ /۳ ؛يقوقربلاو ۰۲۹۸/۱ ؛يجزايلاو

 .(ك) نم «ردب يف» تطقس

 .«دسألا» :(ك) يف

 .(ك) نم تطقس

 .«بثوف» ىلإ (ك) نم ةرابعلا تطقس

 . «هلجعأو» :(ك) يف

 . ةمدقملا نم اهدعب ام طقسو ««هطوسي» :(ك) يف

 ءدسأ ىلإر دب جرخو» : (د) يق ةمدقملاو .«لاقو» : هلوق الإ (ب) نم اهلماكب ةمدقملا تطقس

 «لقثو عيش نأ دعب اهسرتفا ةرقب ىلع هجاهف «دسأ ىلإ لبق نم جرخ ناكو ؛ هنملسألا برهف

 لف «هب شیجلا رادو «هطوسب هبرضف «هفيس لالتسا نع هلجعأف «هسرف لفك ىلع بثوف
 1 1 1 .«بيطلاوبأ لاقف «دسألا

 .ةانتايآب رفك» :هلوق ىلإ ايرطضم حرشلا ضعب هب قحلأو ؛ (ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 نم حرشلا طقسو . فالتخالا نطاوم ىلإ ري ريشنسو « لصألاك (ك) يف تيبلا حرش دروأو

 . هيلإ ريشنس ام الإ (د)

 . (2) نم «عمدلا ينعي» : ةرابع تطقس

 .(ك) نم ةدايز ( ١

- ۸ - 



 رع هنوق "هگو . كلذ لجأ نمو [يّصرُكت نآل : يأ] .ينمرگت ْنأ كتر : مهمالك
 یا 7 !#«نيلؤوألا ريطاسأ لاق انئايآ هيلع ىلثت اذإ نينو لام اذ ناك ْنأ# لجو

 :موثلگ نب ورْمع لوقا اما ةانتايآب ٌرفك كلذ لجأ نمأ :ملعأ َهّللاو
 ود

 انومتثثت نأ ىرقلا اناج ام فايضألا لزنَم متر

 .فورعم ىتعملا نأ هل كلذ َنَسحو «ال» فّدح هّنكل ءانومتشت ًالَكل هانعم :لاقف
 .“فاضلا فّدحف ءانومتشت نأ ةفاخم ىرقلا "انآجعف :هريدقت نوكي ْنأ زوجيو

 م رو راه يعامل 0 م 2 همم لعام م

 “الولف تييحام يبلق دح ف 2( ترداغو داقرلا تفت ةرظتاي .؟

 اوس يداَؤُف 2 لمَ يلجأ | امُنِإ يلؤُس ءاَحَكلاّنِم تناك."

 ,ًالّؤَس ال ةقيقحلا  ًالَجأ ٌةرْظّنلا تناك امّنإ :يأ ؛ٌناسنإلا لاسي ام :«لؤُسلا»
 رب را وارق دا د

 ريفيو زمهلاب ' 1«ىسوم اي َكَلْؤُس تيتو دّق# :ىلاعت لاق رمه الو زمهي لؤسلاو
 ww يئاّطلا متاح لاقو فَذر هيف «واولا» نأل ؛هزمه زوجي ال تيبلا اذه 2 هنأ الإ ءزمهلا

 .(ب)و (ك) نم ةدايز )١(

 . طقف :«نيتبو لام اذ ناك نأ» : هلثمو» :(ب)و (ك) يف ةرابعلا )۳

 . ١٠٠و١٤٠ ؛ملقلا (۳)

 :«انتايآب رفك يأ كلذ لجأ نم يأ ملعأ هللاو» :(ك) ةرابعو ءاهانتبثأ امك لصألا ةرابع (4)

 . «انتايآب رفك كلذ لجأ نم يأ» :(ب) ةرابعو

 : 46 رص ينال لا ف هجيرخت قيس )6(

 )١( ىرقلا انلجعت نأل» :(ك) ةرابع . .

 دجنب تّنغ نأ كثركذ : دشنأو ؛نأل میرال ضمن : ةيشاحلا نم» :(ك) يف اهدعب داز )¥(

 . «ةلزنم ًءاقرخ نم تمّسوت نإأ : ةّمرلا يذل هلثمو ؛ٌةمامح

 .(ب) نم تيبلا طقس (۸)

 يف همامتب تيبلا دروأو . هيلإ ريشن ام الإ ةديصقلا حرش طقسو ؛(2) نم تيبلا حرش طقس (9)

 .«فدر» :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب)

 فاحتإر ظنا . يسوسلاو رفعج وبأو يناهبصألاو ورمعووبأزمهلار يغب اهأرقو ۳١. ؛هط )٠١(
 757 ؛ ءالضفلا

 )١١( ؛هناويد يف يئاّطلا متاح تيبلا ٠۷١ ؛بدألا ةنازخو ؛١١7 ؛يناّذلا ىنجلاو ۹/ ۲۷«



“= 

 اعَمُجَأ مدلا ىتنم الان َكَجْرْفَو

 3 5 خل و س و اف مس »ا معلا »سل ل # ا لس

 يب دلا وخلع امألا
 ا و يطع نإ ي لا ٌةَيْنَم 50

 ي7 يارب

 ات الپ ابل

 قرف دنع ارت مل تنك نل
 ةّؤرم كاوس ىلع َءافجلا دجأ .؛

 و م

 احم ري تكلا كلذ ىزا و 4

 .كريغ نم ٍلّثدت ليلق : :يأ

 اَهَقْوَ ةيطملا كفداور وكلت .1

 , ضيا لوق نم وحن اذه
 وم

 كاسيات وأ انّوَند ْنِإ يتلؤ سمو

 كا تعب ءايشألا نم ءيشب امف
 كانيسئام انأ هللا ديش

 “ديمَج كاوت 2 الإ ٌرْيصلاَو
2 

 الولمَم لد َلْيِلَق ىرأو

 الْيَخَد كاوه َتَدَجَو يتلا ىَوكَش

 و 0 3 م0

 لجو ا هقارف نم هناك

 .«الیخد كاوه تدجو يتلا ىوكش» :ٌلثم «لجو اهقارض نم هّنأكم 5

 “وبقت بلاطَك كك ْيَنِإ امف اهيلَقت ماَمُزلا بدج ينريغيو ۷

0 
 ۲۳۸/١ ؛بييبللا ينغم تايبأ حرشو 76٠ /۳ ؛ينومشألا حرشو ءالا /5 ؛رردلاو

 711/١. ؛بيبللا ينغمو ۷٤٤ /۲ ؛ينغملا دهاوش حرشو ءال8/8و 01و

 .اهيلع رثعأ مل )١(

 اهحرش عم (7-:4) تايبألا تطقسو .«كاوه يفو :ةيشاحلا نم» :(ك) شماه ىلع بتك (؟)

 .(ب) نم

 . ٠١١ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا 00

 .(فيعض وهو» : هلوق ىلإ لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )£(

 شماه ىلعو .«فيعض وهو» :هلوق ىلإ ًامامت لصألاك (ك) يف تيبلا حرش دروأو

 . «اهبلقب : ىوريو : ةيشاحلا نم» :(ك)

 س ۷لو =



 فيض اذإ مقلا لمعتسي ام رثكأو .('!|انأإ «هترغأدو «هلهأ ىلع لجرلا راغ»: لاقي
 :"رجارلا لاق ؛ميملاب ًافاضم مهنع ءاج دقو .كيفو كاقو َكوُف :لاقيف .ميم الب

 ةَمَقرْصَبلا و َنآّمَظ ٌعِبصُي

 ا دقو

 امف تیارو مف اذه ؛رمع نب ىسيع ىكحو ؛ ميملأ ديدشتو ءافلا مضي «همهدو

 :("اورورّضلل لاق د دق جاجملا نأ ىلع ١ ريغ ا ميلاف ًدرفأ اذإ اًمأف ,مفب ثتررمو

 .فيعض وهو ؛هيلإ فاضملا فذحف «اهاف» دارأ هَّنِإ :ليق دقو ء[امفو : ُديرُي]
 .("!عضومل ا اذه لبق ملا ف ام انيصقتسا دقو/

 "اليلَعو ةَّباَبَص قارقلا موي يل َنِجه يناوقلا نم ناسحلا قدح .۸

3 3 7 04 3 
 .قوشلا رح :«ليلغلا»و :ىوهلا 5 :«ةبابصلا»

 ۰ . ما ةر مهم مم رب رە 5 7 0 رم دعا ل

 !ةليعامسإ نب زاَمَع نيردي اهريغ لتاوقلا نم مذي قدح .8

 .(ب) نم ةدايز )١(

 . «ناشطع» :(ب)و (ك) يفو كانه هتياورو . 4۸1ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۲)

 . ۹۸1ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۳)

 حرشو ؛۲۲۸ ؛قطنملا حالصإ بيذهتو ء۸۸ ؛قطنملا حالصإو :110 /۲ ؛هناويديف جاجعلل تيبلا_ ()

 (ممف) برعلا ناسلو «087 /1 ؛ملعملا فوشملاو «5 45و 44 ؛قطنملا حالصإ تايبأ

 11/15و ۱۳۸و ۱۳۷و ۱۳۱/۱ ؛صّصخملاو ؛(هوف) ؛ حاحصلاو ؛(يهنالو (هوف)و

 .7177/4و 400 /۳ ؛بدألا ةنازخو ؛؟١/58 ؛كلاسملا حضوأو ء/5١/8و

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (4)

 .«ةحبقو لّزغلا دربك هيبشتلا يف ّبغَرد :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (5)

 . لصألاك همامتب حرشلا دروأ هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس (۷)

 لك نم مديره :لوقي# :(د) يف هحرشو .(ب) نم حرشلا عم (١1و )٩ ناتيبلا طقس (4)
 .«ناسحلا قدح نمألإ هنم مهعنيو سالا لتقي ءيش
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 :(!ةلودلا فيس 4 هلوقك اذه

 هئاختسو هسأيب لوري الام  ٌُهَنِإَف نويعلا ىوه رّيمألا ئقو

 :"لاقف ءهدالب نمأب ةلودلا دضضَع 3 ابأ دم | i اذه م زواجت شف

 اليلدَرْيزَعلا كلا كراستلاو اًهلْثمي ماظعلا ٌبَرُكلا ا راتنا ۱۰

 ويفك دارا امي ماَسحلا لعج  هِتْيَدب ميرفلا لَم اذإك حم ١.

 «يعمصألا نع متاح يبأ نع نسحلا نب ٍدّمحم نع يلع نب دمحم انربخأ

 ٤ الوقت 3 يهو ٠ .اهتبا ُصُقرُت رت ةيبارعأ ثعمس :لاق

 وم ع بولَقلا هقطتمب ىّطعَأ هماثل مالكلا طخ انإ قط

 نم هلاثمو :لاجّرلا نم غيلبلل «قيطْنم» ةلثمو ؛لوقلاو قطنلا ديج :«قطُت»

 :("!لاق يطعم ٌةأرماو .ريسيم داوج :«ليعقم» ىلع تافصلا

 قيطُتملا هناسل لَضَف كوكو اير ماعلا مق دَ مويلاو

 و 2ث م مر رم م 50
 مافّللا :يعمصألا َلاقو مفلا ىلع امهو ءءاوس مامّللاو ماثللا :ٌةديبع وبأ لاقو/

 .فنألا فرط ىلع ماثّللاو مفلا ىلع

 . 81“ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (۱)

 . ٥1۰ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (۲)

 . لصألا يف ةزمهلا عطق اذك (۳)

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ (4)

 امهيلع رثعأ مل )٥(

 . «غيلبلل» :هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو «(ب) يف طقف تيبلاردص دروأ (0)

 يكل يتلو - 1077 نیلا نايل, 11+ ارز اهلا روث ب يدخل تب 0

 . (قطن) سورعلا جاتو ؛(قطن) برعلا ناسل يف ةبسن البو . 1847/7 ؛ هناويد قحلم

 ساو 9 س



 ٠ 0 م مرو مرر رے جرب رر ی سس ىف م“

 ("دليخُب نامزلا هب نوُكَي دقو هي اخَّسَف هؤاخَس نامزلا ىدعأ .۳

 الولو .دوجولا ىلإ ! مدعلا نم ةَجرخأو هب اخسف ؛هئاخس نم ُنامزلا َمّلعت : يأ
 اذه و. هسفنل هاقبتساو .هزهظي ملف ايندلا ٍلهأ ىلع هب لخبل هدافأ يذلا هؤاخس

 ج الإ حصي ال َءاخسلا ّنأل ؛ ؛ءاخسم هل نكي مل همدع لاح ب هلا : :لاقيف هنع لاسي ءيش

 نوكي امي ٍملع َنامّزلا نإ : اذه  ٌلوقلاو ؟مودعم وهو ءاخّتسلاب هّمصو ٌفيكف ,دوجوم
 ال هّنوک ققحت اذإ ٌميّنشلاو هب ًاليخب أدبأ يقبل هيف ةت ام الولو .هدوجو دعب هيف

 الأ ىدوجو دعب اهقحتسي يتلا فاصوألا نم ريثك همدع لاح ے4 هيلع يج ةلاحم

 «بنعلا ةقيقحلا ج زوصعلا امّنَِو ,74أرْمَخ ٌرِصْعأ ينارأ ينِإ» : :ىلاعت هلوق ىلإ ىرَت
 و و

 ارعاشلا لوق كلذكو ؟هرمأ لوؤي رمخلا ىلإ هّنأل ؛ ًارمخ ٌروصعملا يمس نكلو

 دانب يجف نشم نار عيت نم تيم تامام اذإ

 ال تيم ّناسنإلا ّنأل ؛كلذ راجو .هّتوم حصي ال تيما ّنأل ؛هتايح 4 «أتّيَم» ءاّمسف
 . رشک وهو ةلاحم

 5 هى عب م م 34 57 3 رول مم ر

 يول م ەتگۋەيدنھه ةَمامغنوتم 2 اقرب نأكو 14

 .لاحلا ىلع ٌبّصن «الولسم»و «ٌنأك» ربخ هّنأل ؛ ؛عوطرم : «ةيدنه»

 (الويِسُم َندَجَو ام اليس نكون ًابهاوَم ليس همئاق لحس 0
 ے0 هر 2

 الوحت باقرلا قشع نم نْيدْبي امَئأَك نوف هُيراضم تق هر. 7

 35 7 2 7 30 3 م

 .رجهلاو دعبلل ٌنوكي لوحنلا نأ كلذو «لوخدم هانعمو يلم هرهاظ تيب اذه

 .(ب) نم اهحرش عم (۱۳-۱۷) تايبألا تطقس (۱)

 .,7؟.4فسوي ()

 .(مقل)و (ففل) برعلا ناسل يف يدسألا سّوهملا يبأل وأ قعصلا نب ورمع نب ديزيل تيبلا (

 . فلل سورما جلت يف سوهلا يلد

 هنأ هب نيبتي ام يبنتملا مالك يف توکی نأ بجي ناك دق» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف )£(

 .«راطخالا نع يتو تملا تف ادعا كاسي لع

 .«الولسمو» :هلوق ىلإ (ك) شماه ىلع تيبلا حرش دروأ )0(

 .«اليبس :ةخسن يفد :(ك) شماه ىلع (0)

VE ل 



 و و ى

 .اهب نهعلا ديعب هفيس نآكو
 ها سار 8 7-2501 75 . - هم 2 ر »ب -

 (1)و بوصل مراصلا َتَرَخَدا نمل هطوسي ريزهلا ثّيللارفعمأ .۷

 .ثيّللا ٌرّمعم اي :دارأ

 “وو قافرلا ماه اهب انَدَضَن ةي هْنم نرالا ىلع تمر
 0 7 3 ا 4 م

 : يلع وبأ يندشنأ ءماشلا ىلعأب رهن : «ندرألا»
 #8 ar er 74 و عه مد وو + 3

 ؟يىتحت نأ كيلع اًموىنح ندرالاب سمآ ىصولف تنح

 )) دع ع س و 2 وو 78 و

 .' «تويب»و «تیب»و «کكوکص»و «كصد :هلثمو ؛لت عمج «لولت»و

 ا رليتلاَو هريس تارا ةو  ًايراش َةَرْيَخُبلا درو اذإ هو

 و و .٠ ور

 .ةرمحلا ىلإ برضي : «درو»
 . oa 0 a 01 52 21 و 1 1 ا ب مر

 اليغ هيتدبل نم هليغ كغ سيال سراوفلا مدب بضختم .

 ۾ و مه م r ت 2 ت

 .ةمجألا : «ليغلا»و ءامهتفاثكل «اليغ» امهنم هيلع نأكو « «هيتدبل» مظع فصي
 رو 27 20 ھە معرب 2 ٤ همك مع

 الولح قيرفلا ران ىجدلا تحت اتنظ الإ هانيع تلبوق ام.

 هم 2ك رر هام. و م 1 204 ¢

 اليلحتلاو ميرحتلا فريال هئ الإ نابهرلا ةدحو ع.
 هام م «.r a و و راز ر قم

 “و يلع سجي سا هاف ههيت نم ًاَعُفَرَتُم ىَرَتْلاْذَطَي.؟؟

 .«مضلاب رمعمأ :ةخسن يفد :(ك) شماه ىلع )١(

 :(ك) شماه ىلعو .دهاشلا ادع لصألاك حرشلا هب قحلأو :(ب) يف همامتب تيبلادروأ (۲)

 :(د) يف هحرشو .«باقرلا :ماهلاو «تويبو تيبو كوكصو كص لثم لت عمج لولتلا»

 .«نورفاسملا مهو «َقافّرلا مهتلي دسألا نأ ديري «ةيربط ةيحان ندرألا»

 ؛ (ننح) سورعلا جاتو ؛ 545/7 ؛ةغللا بيذهتو ؛(ننح) برعلا ناسل يف ةيؤرل ناتيبلا (۳)

 .هناويد يف اسيلو ۲۹ /۳ ؛نیعلا باتكو

 ليبسب َقَلَخ «الولت» : هٌلوقو « ةّيربط رهن :ٌثدرألا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )4(

 . (هّلْثم بّتجتي نأ رعاشلا

 .(ب) نم اهحرش عم (۱۹-۲۳) تايبألا تطقس )٥(

 :شماهلا ىلع لاقو ءذدملاو ةيناتحتلا ةدحوملا ءابلاب «اربلا» :(ك) يف «ىرعلا» طبض (1)

V4 - 



 دوسألا

 ا 7 هب ج 5 25 2 هلا م 0ك ٤
 وبا لاقو .هانركذ دكو «بيبطلا : «یسالا»و ؛هرکذ ىضم دقو :بارتلا : «ىرثلا»

0 

9 

 ل 8 رخآ لاقو

 55 3g را م وس | را چ 5 و عض 2

 ل و مساع مس 20 را

 يسآلا دنع َموَيلا يئاد نظأ

 3 يم +

 . بحي نم : :يسآلاب ع ىنعو ؛دامرلا: :لوألا سالا

01) 

00 

(۳) 

(€) 

(0) 

 :”ينابيشلا درا وبأ لاق اهالاو امو ' ترت رفشلا» |
 و و 0 7

 :(د) يف هحرشو . «أربت ردصم دملاب ءاربلاو بارتلا :رصقلاب ىربلاو . بيبطلا يسآلا»

 .«بيبطلا ؛ يسآلاو بالا :ىرّتلا»

 ىلوألا ةرملا يف «ءابدخ» طبض دقو : 4717و ٠+ ؛ هناويد يف يلؤدلا دوسألا يبأل تيبلا

 امك ةلمهملا ءاحلاب ةيناثلا ةرملا يف اهطبضو .«ةعطاق ةبرض :ءابدخ» :لاقو «ةمجعملا ءاخلاب

 . لصألا نع اهانتبثأ

 :ناتيبلا رداصملا يف ىوريو ؛«ةياورلا هذهب اهيلع رثعأ مل
 سآلا مط لسمك اسهتقير سلا نصفك ءاروح لجأ نم

 جاتو ؛ 154/15 ؛ةغللا بيذهتو «(سوأ) برعلا ناسل يف ةبسن الب ةياورلا هذهب امهو

 :اهنم رَخُأ ناعم سآللو .لسعلا :انه يناشلا تيبلا يف سآلاو .(سوأ) سؤرعلا
 .ربقلاو بحاصلا

 قوف بتكو .«اهالاو امو ةفرعملارعش :ةرفغلا» :لاق هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس
 ةرفخلا ةخسن يف .اهالاو امو قرفلا رعش ةرفّقلا» :اهيف هحرشو :(ك) يف «نوكت» : «ريصت»

 .نيغلا حتفب نتملاو حرشلا يف (ك) يف ةرفغلا طبض دقو .«بنَّذلا فرط

 . (فرع) ناسللا .حّسْنملا ىلإ ةيصاّنلا نم سرفلا فرع تبنم :حتفلاب ةفرعملا

 . هيلع رثعأ مل

 س ۷ھ ب



 (0هيوفستم هظيف ةدشب اهْنَع هست "رجم امم ُهُنْظَتَو <”

 7 3 م م 3 2 م 2 1
 دشنأو ؛توصلا ديدرت : «ةرجمزلا»و ءاهنع الوغشم هسفن هنظت :ىأ

 2ص
 :مصألا

 ةرَجَمُروة نر لهتس اإ

 الوكشم هداوج يمكلا بكر اماه اطخلا ُهَّتَفاحم تَرّصَق 5

 9 ا

 :"سيقلا ئرما لوق نم وحن اذه
”5 € 

ane ۰لمع دباوألا كل يق ... ..6  ees 

 «یمگ» :مهّلوق هنمو ودع عَمَقَي هّنأل ؛«أيمك» يمس امّنإ :يعمصألا لاقو

 نبا نع ريزولا يبآ تخأ نبا نع ,يدبعملا نع نسحلا نب دمحم انربخأو . هتداهش

 0 3 هدشنأ هنأ يبارعألا

 . ت س ور چ وِ را

 رحتلاوافقلا حا ردبلاك لطب ي مگ نم مگ

 ركبلا ةنقلا نيب ەب تب

 وو 0 3 ود 0 و رم ىه
 هرحنو هافف دوساف ءركبلا ةانقلا تناب امك هباحصأ نم هب تنبف :هترسأ :لوقي/
5 

 .لغلا نم

 ديف ة ئاخ أزف تيفو  ودَر وةك سرق قنا.

 (ك) يفامك اهانطبضو «ةيناقوفلا ةدحوملا اخل اب حرشلاو نتملا يف لصألا يفاهطبض )١(

 ناسللا رظنا . ىنعمع رخمزو رجمزو .رهشألا ةياورلا يهو «ةمجعمل | ميجلاب رداصملاو

  .خمز)و (رجمز)

 .اهحرش عم (ب) نم )۲۵-۳٠( تايبألا تطقس (۲)

 . هيلع رثعأ مل (۳)

 :همامتب تيبلا )٤(

 لكيهدباوألاديقدرجنمب اهتانكو يف ريطلاو يدتغأدقو

 . 5١4 ص يناثلا دلجملاو « 147 ص هيف هداشنإ داعأو «004ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبسو

 .اهيلع رثعأ مل ()
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 01 مدع سا سمع ع

 اريكك لاق ءربارب اهعمجو : هّتوص وهو ٌةريرب هريرب» :لاقي
 اهّنأك اضعلا يرَمع حلقي

 :سعققلا لاق .ٌرايرَب لجرو
 هسمش تراوت دقو حوري ىتح

 : "روگ فصي ب داود وبأ لاقو

 مبيع مارب

 قرا ار ما مع

 همادقإ © ناقلخلا هياشتف ٨۸.

 ربيارب نه دسأ هزاوجاب

 ا 1 7 7 54 .٠

 رايب لتا قم ف طعب يشي

 حايتلا َم موي فلا ةريربسك

 دوا يذبل افئاَحَتو
 (”!ككوكام كلّدبو هلوكأم ىلع هش ےب امّتفلتخاو ,مادقإلا 2 امّتهباشتف :يأ
 . ر م صم را ا صر

 0 n ادعا هو لَرَأ َ ١ امهيلك كيف هيوضع ىَرَي دسأ 4

 ىعارلا لاق ,ةزيجعلا جراخلا وهو :ىّرِبأِب سيل « ًايوصعم ًاحوسمم : يأ «لزأ»
 * ماض

 هوطَخ براقت د دقو ٌعيبرلا عفو

4 
 الو لزا هس توقعب ىأرو

 :هيف هتياورو «۳۷۵ ؛ هناويد يف ةّرع رّيثكل تيبلا )1(

 رؤازتنهلدسأ هزاوجاب اهّئأك هاضعلا يرسمع علقت

 تييلا اذه دري مل يوّرلاو رحبلا اذه ىلع تايبأ يسعقفلا ديعس نب رارمللو .هيلعرثعأ مل (۲)

 .(-۲- نويومأ ءارعش) ١٥٤و 400 ؛ هناويد رظنا .اهيلإ فاضي نأ ئرحو .اهيف

 .تيبلا اذه امهيلإ فاضي نأ ىرحو «يوّرلاو رحبلا اذه ىلع ٠٠١7 ؛ هناويد يف ناتيب داود ىبأل (۳)

 : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )€(

 هب لصألا يف «هيوضع» طبض )0

 . ؟تيبلا نشي قلَح انه لوكأملا»

 (ك) يف يهو ؛واعما : اهقوف بتكو ءاهرسكو نيعلا مضب

 قدي يذلا لزألا :ع» :دازو ؛ةةزيجعلا» :هلوق ىلإ لصألاك (ك) يف تيبلا حرش دروأ (1)

 . «نتملا فطخملا :لزألا» : (د) يف هحرشو . «هفاتكأ دنع ظلغيو هّلفسأ

 «(لسن) سورعلا جاتو ؛(شهن) برعلا ناسلو 6Î ؛ هناويد يف يريمنلا يعارلل تيبلا )¥(

 ؛ناويحلاو ۲/ ٠٤١.
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 .ةّريجعلا ةحوسمم تناك اذإ ءءاغفرو ًءاحسرو ًءاحسمو الز ٌةأرما :لاقيو

 (')دلايئُمَتلااهَئاهُدِرَفَت ىَبأي  ةرمط صوُصُفلا ةئماظ جرس 2.

 لاق ,ةوخر ةَلهرب تسيل ؛شاطع :«ٌةئماظدو «لصٌفملا وهو ٠ صف عمج : :«صوصقلا»/

 "حلا نب هللاديبع

 لجابألا تامئان صوصُفلا ًءامظ اوكري كّيلاعصلا َناَيَتف عدأ ىم

 1 ناسح لاق :ةصخاش ة ٌةعفترم :«ةرمط»و

 مالو ةرمط سأرب اجو مود ٌلئاقي نأ ٌةَّبحألا كر

 :('ةَفَرَط لاقو
 رمطو دوج لک اوبه هو اويرشاماذإق ليغ دس

 ۰ رخ آلا لاقو

 و و عاام ر مل سفن 7
 نأ لامكلاب اهدرفت اهل ىبأي :لوقي ءصخشلا ميظعلا وهو :قدشأ قدش :ىوريو

 .لثم اهل نوكي
 “ايتام اهماجل َناكَم يطعت امنا لوت تابلّطلا ة لاين ١

 . محل اهصوصف ىلع سيل ةئماظو «لصافملا : صوصنلا» :(د) يف هحرش (1)

 .515 /۳ ؛بلطلا ىهتنمو «(-۱- نويومأ ءارعش) ۱۱۲ ؛ هناوید يف رحل ا نب هللاديبعل تیبلا (5)
 . ٥٠٠ص لوألا دلجم ا يف هجیرخت قبس (۳)

 . ١١٠٠ص يناثلا دلجما يف هجيرخت قبس )0

 (فدنش)و (فدش)و (صنش)و (خذنش)و (أطأط) برعلا ناسل يف ذقنم نب رارملل تيبلا )٥(

 جاتو ء0۳ /٤٠و :48و 7ال1و 7106و 147/11و 1٤۳/۷ ؛ةغللا بيذهتو ؛«(لمش)و

 يناعملاو ١17« ؛تايلضفملاو ؛:١/07٠4 ؛لضفملا تارايتخا حرشو :(صنش) سورعلا

 البو . ٥١١ /۲ ؛ةغللا لمجم يف ديعس نب رارمللو 54٠. ؛نيرايتخالاو 277/١ ؛ريبكلا

 «(أطأط) ةغالبلا ساسأو ء۱۸٠۲ /۳ ؛ةنللا سيياقمو 70.١ /7 ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن

 .رداصملا يف اهدجت فالتخا تيبلا ظافلأ يفو .784 ١/ ؛بيطلا يبأل دادضألاو

 . «لينام» :هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (5)
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 لربه ز لوقك اذهو ليام ماجّلل اهسأر طحت اهنا الول : :يأ
 ةئمانأ لإ 57 هكمَقالو هئاذّقٌلانَي نأام انمجأمو

 ("هيوُلَحَم اهتانع دفع نظتو اهترضحتسا اذإ اهفلاوَس ىَدْنَت .*؟

 .دّقعلا ٌلولحم هناك كعم ًءاج اهتانع َتْبْدِج اذإ :لوقي .هبيطو سأرلا نّيلب اهقصي
rrوطنا ُهْنِم ضْرَعلا تبسح ىَّتَح ورور چ هست عمي لازا. “ 

 وليبَس ضيضحلا كام ىَنِإ يغبي ُهُئناَكَراَجحلا رصلاب قدير.

 :باتكلا تايبأ نمو/ ةراجحو راجح ةرثكلا كو ناجحأ ةّلقلا 2 ٍنَجَح» عمج
 ما سو

 بزّللا بطلا نول ءاملا ٌبِراضَم اهسَبلأ ليلا راجح نم اَهَنأك

 “ولج ليلجلا بْطَخلاٌرصْبُي ال ىتداقيعەترغەئاو.“

 مل ةّنيع ناک :يأ ,ةدهاش ىضم دقو ,هائعمي وهو توند نم لعتفا :«ىّندأ»

 .كل ٌةبيه كنم اند ا ُهَّنَقَدص ولو .كيلإ ٌرظْنلا هقَدصَت

 الْيِلَق َرْيِثَكلا هدعلا هِنيع 2 فرات ةيندلا َنِم مِيِرَكلا فأ.

 نأ هتداع مدهو ٠ ءاهلسرأ ةمكحو ةَبرض لكم اذهو «لوألل دكوم ثيبلا اذه

 ام اذه نم وحنو ٠ .هليبسب وه امل ًاددسم كلذ ناك اذإ ةيرضي لثمب هيف وه ام ضرعي

 ساسأو ء۷۲ /۹ ؛ةغللا بيذهتو «(لذق) برعلا ناسلو « 44 ؛هناويد يف ريهزل تيبلا (0)

 . 17/6 ؛نيعلا باتكو «(لذق) ةغالبلا

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (5)
 .(ب) نم تيبلا طقس (۳)

 دروو «ةراجحو» : هلوق ىلإ حرشلا ضعب هب قحلأو :«(ب) يف تيبلا ردص ضعبدروأ (4)

 .دهاشلا ثيبلا ردص نم «ليغلا» : هلوق ىلإ لصألاك (ك) يف تيبلا حرش

 ناسلو : 18/6 ؛ لصفملا تايبأ حرشو ؛7/١78 ؛بهذلا نيع ليصحت يف ةبسن الب تيبلا ()

 . «بزّللا» لدب «برتلا» :ىوريو . 0٠ ؛ صصخملاو « (رجح) برعلا

 هدعب ام طقسو . «هَدهاش» : هلوق ىلإ حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ 5

 .اهحرشو ةديصقلا تايبأ رخآ ىلإ
 .«هدهاوش» :(ب) يف (۷)
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 :("!دعاشلا لوف نم يلع وبأ هيندشنأ

 لزرع الو فاعض الموف ةَتسأ ج ڪداو حلاو ينقل دقو

 هل راجو ءهلعافو لعفلا نبي هب ضرتعا ةلمج «ٌةَمَج ج ٩ٹ داوحلاوإ» : :هلوقف

 وه امد لعاقلاو لعفلا نوب لصف زجي لاد لولو هي وه ا ةيدشت اهّنأل ؛كلذ
 8 8 2 2 7 و 3 1

۳vاليق امم ّفاخ َْنَم ِهِفْتَح نم فئاخب َّسْيَلَوٌضاضَم ٌراَغلا و ۷  

 نم هّلبق يذلا لم تيبلا اذهو .هفتح فخي مل راعلا نم فنأ ْنَم :يأ

 ؟َلاقف ٠ امهتيب فقوملا فصو ىلإ داع دق هَّنأ ىَرَت الأ «ضارتعالا

 اليم كزاجت هُمداصْت منول رمجاه ةَْثَوي هكءاقتلا قبس. ۳۸

 .ًاضيأ يرتحبلا ) ةا لثمبو ٠ ءدسألا فقاوم فصت نأ يغبني اذه لثمب

 اق «فورعم لح هل سيل ,ةيمارتملا ٍضرألا ن نم ٌةفاسكا : :«ليملادو/

 ليم َوَأ ناليم ةفرشاتودو اهعمسأق ىلوألا ٌةوعدلا اعد اً

 اليِدْجَّتلاَو مْيِلَتلاًَرِصْتَتْساو  ٌهَكْحَفاك د قوة رق ُدْئَلَدَح
 09 -ٍ 3 00 م

fالوُتْفَمه تفَداصاْنأَكَه ُهَقْنَمَو ِهْيَئيدُشيَِمدَصَبَق  
 رر # ما ل هَ # سرع ار 5 2 هاا. 5

 ")الوهم سما كتم َلوُرَهي اجَنَف هِلاحيوهيِهِتْمَعْنْباَعِمَس؛ا

 )١( 47ص هيف هداشنإ داعأو «7١٠”ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس 7.

 .قايسلا اهيضتقي يدنع نم ةدايز (۲)

 :اهعلطمو «دسألا هتلزانمو ناقاخ نب حتفلا حدم يف يرتحبلا ةديصق ىلإ انه حتفلا وبأ ريشي )۳(

 ايبٌوأت مال قلا بآاذإ لايخ ابيل يرسيكفنيامًالدجأ

 . ۲١٠و ۱۳۱ ؛يناجرجلل ةطاسولاو دعب امو 157/1١ ؛ يرتحبلا ناويد رظنا

 .هيلع رثعأ مل )٤(

 «همع نبا : :لقي ملو «هتمع نبا : لاقو ءردب نم مزهنا يذلا يناثلا دسألا ينعي» : (د) يق هحرش (04)

 . ياو ةرمتلا لدم نهتحلبف ةوبلا ىوس عابسلا ءاسن نم دع يتايركألا دس نال



 4 2 5 - م هو أ

 0 مجربلا ءىباض لاق .ودعلا ب بارطضالا :«ٌةلورهلا»
 1 همام ع دم
 الورَه سباسبلا ديبلا ب لآلا اذإ اهلئام نود اطّقلا يفوج عطقي

 كتب عِمس اّ: يأ ,ىتأ ان هنم بره ناك يذلا دسألا : :ِهَتَمَع نباب ينعيو

 ملو ءدذَسأ اذه نأ امك ءادّسأ هنآ دارأ ِهَّنأل ؛ هتمع نبا :لاق امَّنإَو بره لوألا دسألا
 0 , رُ

 هبسُن قيقحت دري

 رار

 ايتق تومي الأ هلّتَقكو ارق ُهْنِم رف انِمٌرم ۲

 مب مم ساس 5 3 ما م 8 - 0 ماض 8 04

 اليلَخ رارفلا َدَحَّتا يذلا ظظعو هَل ًةءارجلا َدَخَّتا يذلا فل .؛*

 وش اهنم .ةريثك اذه هابشأ

 ر

 وق زق تطرق باسم
 ("اهنمو

 وص

 اناك امنيا ٌبيِرَغ سيفا نإ ا

0 E 
 دب هققادصْنمامةناودَ ىَرَي نأ رجلا ىلع ايندلا َدَكَن ْنِمَو

 فصي تايبأ ةعيرأ 47٠١ ؛ديز يبأ رداون يف يمجربلا ثراحلا نب ب ءيباضلو « هيلع رثعأ مل 0010(

 لّكشت تايبأ ةلمج نم تيبلا اذه لعلو «يورلاو رحبلا اذه ىلع روثلاو بالكلا اهيف

 . ۲۷٤/۵ ؛ناويحلا رظناو .اهبلغأ عاض ءةديصق

 . «طرفم دراب هتمع نبا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۲)

 . يناثلا لحما يهو لوأ وه : هزجعو « ٤٠١ ؛هناويد يف ةلوّدلا فيس يف يبنتملل ةديصق علطم تيبلا 5)
 تضق اذب :هردصو 717 ؛هناويد يف ةلوّدلا فيس حدم يف ةديصق نم يبنتملل تيبلا (5)

 1 . اهلهأ نيب ام مايألا

 . ينطو يفو يلهأ يف تنك اذكهو : هردصو « 114 ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا (5)

 . ٠۸١ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (1)



 الوسر هنإلاَتَمَِباَم َقُلَخلا2 ًامَّسَقُم هئنإلاب َكمْنَم ناكْول.؛4

 دش او ةاروستل ت وداق لا رنا ام میش َفظْفَت ناك

 نب دمحم نع ىسوم نب دمحأ نع دمحم نب دمحم ىلع تارق . ٌقْرُقلا «ناقرفلا»

 : ذاتقلا يندشنأ : :لاق ءاَرَقلا نع ِمّهَجلا
 و مري

 ا"اقرفلاب. رفاك يكرم

 اليمأتلا اوُفرعي مل مهيطعت نأ لبق نم مهيطعت ام ناك ول .4*

 الوُمخ تلهَج امو تلهج ْدَقَنَو ةقيقح تفرع امو تفرع دَقَلَف .7

 ءكرمأ ةقيقح كلذ عم اوَّرَع امو. .مهيف روهشم كتل ؛ساّنلا طب تفرع :يأ

 نع مهريصقتل وه امّنإَو ؛كلومخل كلذ سيلف كولهج دق اوناك نو :كردق اوغلب هلو

 . "كولا حدميلف اذه لثميو .كفصو كاردإ

 ادهن د یجلا اهب امي ًايْنَعَت مامحلا َكِدَدُؤَُسِب تقطن .۸

 *هدلكسلاو ٍساّنلا رعشأ ناكل نيتيبلا نيذه دعب سرخ هنأ ول دهشأ

 الوُحُف لاَجرلا لُك الو ايف ًانفاَن يلاعُلا بَل نم لك ۹

xX xkالع  

 جاتو ء١۷١٠ ١/ ؛بدألا ناويدو ؛(كرش)و (قرف) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيلا )١(

 .(كرش)و (قرف) سورعلا

 ءهيف قطني نأ لقاعل يغبني ال ٠ « عيطظف عينشف تييلا اذه امأو : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۲)

 . «اذه نم ديعب وهف قذاح رعاش ماف ؛نيدلا حلاص الإ نوكي ال لقاعلا ءنيدلا دساف ناك إو

 حدم نم اذه «كوللا حدم رخاف نم اذه سيلا : .(ح) ديحولل ٌقيلعت لصألا يف هدعب )۳(

 . «هوجولا نم هجو ىلع اولهج مهتاب مهيلع قلطُي ال كلولملاو «ةقؤسلا

 . «ءاتلا حتفب اهمّشجت :ةخسن ين : (ك) شماه ىلع 20

 نأ هليبسف ًالإو ,«هللا ًءاش نإدب ىّشتسا دق هّلعل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 0(

 يرجي امم دايجلا عم ناكول ؛همّلع رادقمب مكح هنأ هل لوأتن نأ ئسحألاو « هلا َرفغتسي

 ٠ .هًَبَوْصأ ناك اهنم برقی وأ حالّسلا ىَرِجُم
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 ناك بيطلا ابأ نأل ؛ ؛ذكموي هيلع اهْدِماشُي ملو ,ةيالولا علخ ردب دنع ىر دقو «لاقور/

 :"!ةليلع

 “يلالتعا اهب كارآ نأ ينادع  ًاناّسح ةو طم '"امّلخ ىَرأ.١

 "رامجلا َنِمديلَعام يوطتأ الع تْجَرَخَو ا هتيوط كبو
 “اتق ےب كمّسجب یّنوالاعَم يلامعألا اهرخاوأ تّلّظ دقن .*

 :"أاضيأ هلوقك اذهو هيلإ ىّندألا :«كمسجب ىّلوألا»

 اكر ا يأ اهنمٌُلَيَحلا دسْحَتو 0...
 .ثّدحملاو ميدقلا معشل | 2 رشک ةلثمو

 2540 /۳ ؛ناییتلاو «؟١1 ؛يدحاولاو ۰۱۷۹ /۲ ؛دمحآزجعمو ء1۱۳۷ ؛هتاوید ف تايبألا (#)

 . ۳٣۲ /۳ ؛يقوقربلاو ۰۳۰٠/۱ ؛ يجزايلاو

 يذه :هل ليقف ءاهنع لأسف «ةيوطم ًابايث هبناج ىلإ بيطلاوبأ رظنو» :(ك) يف ةمدقملا )١(

 ««لاقو» :(ب) يفو .«لاقف «ذئموي اهدهاشي ملو «ًاليلع بيطلا وبأ ناكو ءةيالولا علخ
 7 .(د) نم اهحرشو ةعطقملا عم ةمدقملا تطقسو .طقف

 . «ًالّكح» :رداصملا بلغأو (ب)و (ك) يف (۲)

 .ًاضيأ اهنم حرشلا عم هيلي يذلا تيبلا طقسو «(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ )۳

 :وه ًاتيب 557/7 ؛نايبتلا يف تيبلا اذه دعب داز )٩(

 لامكلا يف ةياهنلا اهل تسنأو ًاصقتل هب ّنإو اسهبّنإو

 . (۳) ةيشاحلا 1۳١۷ ؛ناويدلا قّقحم قيلعت رظنا . هناويد يف دري ملو

 (ك) يفاهطبضو .ىدعمو [طبط حرشلا يف بهذ كلذ ىلإ «لصألا يفاهطبض اذك )٥(

 .ةزمهلا مضب طب «ىلوألا» رداصملاو ناويدلاو

 ىلإ اهدعب ام طقسو .«دسحتو» :هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 1
 . حرشلا عم ةعطقملا رخآ

 .هب لح ثيح اهنم ضرألا طبغتو :هردصو ٠۹١ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (۷)

 مم1١ -



 »و ارا ر r . - د سرس لا رر 2 م 2

 ٍلاجرلا ةدئقفأ كيلع نأك اهيف تنأو نويعلا كظحالت .؛

 : 3 م م. 3 ب يم
 .هداۆه ناسنإلا بحي امك َكّتويِحَي مهف :يأ ,.«كظحالت» :هدشني اضيأ ناكو

 [لامرلا تابح تيصحأ دَّقَف مالك 4 كَلضف تيصحأ یتم] ٥.

 .ناويدلاو (ك) نم ةدايز تيبلا )١(
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 4ر و ا 7, 1 7 رب 3 ا

 هيرشف هلع ةيغر هب تناكو ءابارش ردب ماقس دقو «؛لافو

 3 5 مار 1 سا ع و مم وقف ممم

 لئاسملا باوج تفَكَو ا يلداوع ريمالا ةمدانم تلدذع.١

 مم ما ر

 ؛لئاقلا رق وُ كايف نوعا ينتتينوأ اًمركشتب موقفا یس. ۳

 ىلإ لصأ فيكف : يأ .هرئاظن تضم دقو ؛كفرشب َكَحدام عفري َكُحدَم :يأ/

 ؟ٌةَددجم أدب يلع كل بجو د كاَيإ يركش ناك اذإ رّكّشلاب كتأفاكم

 7517/7 ؛ناييتلاو ۲۳۹ ؛يدحاولاو ۰۱۹۹ /۳ ؛دمحأزجعمو ؛ 157 ؛ هتاويد يف تايألا )¢(

 .7 57/7 ؛ يقوقربلاو ١/ 235١15 ؛يجزايلاو

 )١( اهلوأ يف لوقي يتلا تايبألا راّمع ني ردب هداشنإ نم غرف ام دعب لاقو# : (ك) ىف ةمّدقملا :

 باقعو باوئهيفلسطُهم باح سرامعنبردب امن

 ؛هناويد]  »]117١ةمدقملا تطقسو . «هيرشب هنع ةبغر هيف تناكو ءًابارش ّردب هاقس دق ناكو

 .(ب)و (د) نم ةعطقملاو

A۵هس  



 (*](؟:9)

 :"!ًاضيأ هيف لاقو
 . ريما © ماض ض ممم هر روم 2 ما عم مس معان

 . 1 0 6 7 و
 هلابقإ 2 هيتأياملقيو هلاعقأ نم لاهفألاٌريختي.؟

 رە  aسر ٠

 هلامشو هنيميو ههجو نم عضومب نیتباحسو ىرت ارمق .“

 20 و 7 و مم
 .("ءامدلا هلامشو ءاطعلا هنيمي حست :يأ
 0 ر م ا ر 0 2 2 0 سا عاش

 هلايع ضعي ٌريطلا نأل امرك هسأب ال هدوجب ءامدلا كفس .؛

 .ءادعألا محل ٍريَّطلا ماعطإ  نساَّنلا لاق ام ىلع ٌةدايز «هسأب ال هدوجب» :هّلوق

 هلاوز لبق رُهَدلاَلورَياركذ هب ىَمْبَأ دقق يوحيام نفي نإ .ه

 ارَخآلا ٍلوق لثم نوكي ْناکو ؛نسحأ ناكل «هلاوز نود» :لاق ول
 2 مجم رت

 ديدج وهو و مايألا هب یب ايد بحس ُماَيألا هبَرَمَت

 ے اذه/ سیلو ٠ ,رمّدلا ضعب َماَيألا نإ :لاقيف .هنع جتحُي نأ هلو لوف اذه

 هلاحب بحلا ىَقبيف هّضعب ىقبيو ؛رهدلا ضعب بهذي ْنأ زوجي دقو «هعيمج تيبلا

 ؟اذه َلّبَق لوقي هارت الأ ؛هلاحب ُبحملا ءاقب عم
 راس

 ديدتش وهف ناك ام هنأ ىلع هُرِدَّف فرعی سيل یش ث ىبلقب
 ت

 ۲٤۷« /۳ ؛نايتلاو ء۲۴۳۹ ؛يدحاولاو ۰۲۰۲/۲ ؛دمحأزجعمو 2157 ؛هناوید ف تايألا ()

 . ۳٠٠ /۳ ؛يقوقربلاو ۰۳۱٦/١ ؛يجزايلاو

 .(ب)و (د) نم ةعطقملاو ةمدقملا تطقسو . لصألاو (ك) يف اذك )١(

 « لجرلا رعش يف سيلو «باتكلا بحاص ةين يف اذه : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (1)

 .«هلعئام فل يف سیلو ءاطعلل نيتاحس اتوکی نأ عم امو

 .هحرش يف حتفلا وبأ امهنيب لصف نيذللا نيتيبلا نيب عمجو ۲٤۸« /۳ ؛نايبتلا رظنا (۳)

 .«مارغ» نايبتلا يفو «لصألا يف اذك 0
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 هعم لاز دقف ةتبلا لاز اذإ اًمأف «يبلقب» :هلوقب قاب بحملا نأ ىلع لد دقو

 , کلا هّعم مدعو سالا هعم لاز رهدلا لاز اذإف ,ساّنلاب حصي امَّنِإَو ءٌركذلا

 مهّنأ امهدحأ :نيهجو نم دسفي ال ميقتسُم اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )١(

 ٌرُكذلاف ءدّدملا هذه نم رهد لوزي نأ زوجيف , «ًاروهد» ةوعمجو ًارهد ةليوط هُم لُك اومَس

 آلا ةجولاو . لوطت دم ىلإ اوراشأ اذإ هد ڈنم يقل ام : برملا لوقتو هئاقبي قاب

 : لئاقلا لوق ديري نوكي نأ

 ٍبِْيَخلاَنَرلاكٌراَقلاًَداَعو 2 يلُهأ تيت ب ارُخلا با شااذإ

 . تيبلا ىلع رثعأ ملو . «للا قيرط ىلع
 ام «باوجلاو داقتنالا يف ًاديعب احاط : :ةتكن) :رياغم طخب قيلعت رسيألا شماهلا ىلعو

 يّبرتاملك دفنت نأ لبق دفنل» : لوقيذإ ىلاعت هللا مالك مالكلا حصفأ نع امهلفغأ

 لعف ٍرْكذ نم مزلي الف «يبر تاملك دفنت ملو رحبلا غن هانعم امأو 4 1٠۹[ ؛فهكلا]

 .«لامعتسالا يف نودو لبق نيب قرف الف «دعب رخآلا رمألا لوصح
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 :'رضهن مت ءاهاضقف ؛ةَجاح ًاردب لاس دقو «لاقو

 “ن ھئر اهليوطَت ةّسْلجلا 2 تّشقعو ةيضقم ةجاحلاب تبأدق. ١

 اهل يِئاَقَب نم يسفتلريَخ هَلءاقَب لوط يذلاتنأ.؟

 ء۹٤۲٠ /" ؛نايتلاو «,؟٠4 ؛يدحاولاو ۲۰٤/۲ ؛دمحأز جعمو :14 ؛هناويديفناتيبلا (#)

000 

(۲) 

 .757/17 ؛يقوقربلاو ۰۳۱۷ /۱ ؛يجزایلاو

 نم ناتيبلاو ةمدقملا تطقسو .«لاقو «ضهنف ؛اهاضقف ؛ةجاح هلأسو» : (ك) يف ةمدقملا

 .(ب)و (د)

 ديري امّنإو «لافغإ وهو ؛«ةّسلجلاد هطخب ةخسّنلا ين» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 يهو يتم امو ًايبتحم اّمإ ؛ ؛لجآرلا اهب سلجي يتلا ةئيهلا : ةّسلجلاو ««كلت هتسلج»

 .«سلاج ا اهب نوكي يتلا لاخلا
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 :("!يكاطنألا نسحلا نب هللا ديّيع ْنب دمحأ لّضّفلا ابأ يضاقلا ٌحَدمُي ؛لاقو/

 “لهاوآ كنم نهو تنًأت رَّفَقَأ لزانم "ابوكقلا 2 لِزانمايكن ١.

 : )امت ي يبأ تيب هنِإ يرمعل ثيبلا اذه

 ةزانم تفعت 3 تفعت دفٌرْفَفَوُهَو هب  ىسألل لزاسنم يئاشحأو ْتْفَقو

 نأ ركذف .«ٌلهاوأ كّنم نهود :هلوق وهو « امو يبأ ىلع َداز دق ِهّنأ الإ

 ةظفلل ىفوو ءًارفق اهمسفت لزانملا تناك نإو ,ةّلهآ هيناغمو ءهبلق ےب ٍنزحلا لزانم

 اهنا زكذي ملو ءىسألل ٌلزانم هءاشحأ نأ ٌركذ مات وبأو ءاهيف قباطو .اهّقح ٌةعّنصلا
 . هلام ركذ ناسنإلا ىلع ام َركُد اذإ فاصنإلا نمو هلا

 ("!لقاعلا هيلع ىكيب امكالوأ امّنِإَو ملم ام و كاذ َنمّلَعَي .؟

 ؛نايبتلاو ء١٠٠۲ ؛يدحاولاو ۲۷١ /۲ ؛دمحأ زجعمو ء١١٠ ؛هناويد يف ةديصقلا (#)

 . ۳٣٣/۳ ؛يقوقربلاو ۰۳٤۸/١ ؛يجزايلاو ۹ /

 ةمدقملا تطقسو . طقف «لاقو» : (ب) ينو . «هللاديبع نب» الإ ًامامت لصألاك (ك) يف ةمّدقملا )١(

 .(د) نم ةديصقلاو

 رطشلا نأ كلذ رداصملاو ناويدلاو (ك) ةياورب انذخأو . «داؤشلا يفد :(ب)و لصألا يف (۲)

 داؤفلا يف ىوريو» :(ك) شماه ىلعو .داؤُفلا ال ««نهو» : هلوقب بولقلا بطاخي يناثلا

 .«لصألا يف هدجن ملو

 . حرشلاو هزجع طقسو «(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ (۳)

 )٤( ؛هناويد يف مامت يبأل تيبلا ۳/۲٠ .

 كلتب هل بجو هيف َدازو لجر ىنعم دخأ نم ناك نإ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (0)
 . «هب قلخأف لوألا هبحاصل ىنعملا ناك نإو َملبأو ىنعملا بحاص نيبو هنيب ةرياخملا ةدايزلا

 اا ا . «ءاّتلا مضب تملع :ةخسن يفه :(ك) شماه ىلع (1)

 .لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو .(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۷)
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 . لاذ ٌنيلهجت تنآو ءىوهلا ملأ نم اهب رمی ام ملعت يبلقب نزحلا لزانم : :يأ

 (؟!؟ٌلتاّشلا ليلا بْلاطملاَنِمَف هْفْرَط ةّيِنابَلَتِجا يذلاانأو.*

 (!!لذاخ لايَخ "عيات لك نم ( هدّتنعو ءابظلا نِمٌرايدلاولخت .4

 :©"1َفَرَّط لاق .( يع رملا/ 2 ْترَّخأت اذإ لوذُخو ٌلذاخ ٌةيبظ هنمو حاملا :«لذاخلا»

 يدَتَرَتو ٍرْيِرَيلا فارّطأ ٌلَواَنَت ةئيمحب اأ يربر يمارت لود

 مهرايد ولخت :لوقي .لذخمو ٌلذاخ يِهف .ترخأت يأ :تلذخأو ٌةّيَبَطلا تلذخو

 ,ةعبات اهّلَعَجوِ] هرافي ال هاوهي ْنَم لايخو ءاهّفرافتو ءاهناسح نم :يأ ءاهئابظ نم
 .("!|اهّمأ ٌةيبَظلا عّبتت امك ءاهّنس َرْفص كلذب ديري

 رخابلا يّلإ ابرق اهبَحأو  يتَجْممي نابجلا اَهكَتفَأ يناللا .ه

 لإ ,«اهكتفأ» ب ىنعمل ٌةَلصَّتم «ءابلا»و ,ُنابجلا يتجهمب اهّكتفأ يئأللا :هانعم
 ريخي نآ لاحمو ,«ٌنابجلا» : ملوقب هنع ريخأ دق هلال ؛هب .اهقيلعت نكمي ال نآلا اهنا

 هيلع لدي ٍفوذحمب «ءابلا» قلع كلذ (دِجي مل اًملف :ٌةّيقب هنم تيقب دقو مسالا نع

 هيلع ىكبُي نأ قحأ نكلزانم هيف يذلا يبلقف :لوقي» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (1)
 . «ةدجأ اب تاّسحُس ريغ نتنأو ؛َنُسسحُي َنهنأل

 .(ب) نم تيبلا طقس (0)

 . «ةعبار :ىوريو» :(ك) يف اهتحت )۳(

 :لذاخلا» :(ك) شماه ىلعو .حرشلا نم ًاريبك امسق هب قلو «(ب) يف همامتب تييلا دروأ )4(

 . «لذاخلاب ةفصلا ءابظلا ركذ ال رهف «لايخ ىقبيو هبابحأ لحري : يأ .ةريغصلا ةعباتلاو ةرخأتملا

 )٥( .ولخت :لوقي» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس . .«

 جاتو ء۷۸ ١/ ؛برعلا راعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بتك رئاسو ء١۲ ؛ هناويد يف دبعلا نب ةفرطل تيبلا (1)

 « 7419/4 ؛ةغللا سيياقمو :(لذخ) برعلا ناسل يف ةبسن البو .(لمخ)و (لذخ) سورعلا

 .774 /۷ ؛ةغللا بيذهتو 258/8 ؛صّصخملاو

 .(ب) نم ةدايز (۷)

  (A)حرشلا نم ًاريبك ًامسق هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ ..

 «ڙجي» :(ب) يف (9)
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 م م 3 7 3 2 8
 :")هلوق هلثمو :«ىتجهمي تكتف» :«نابجلا» دعب لاق هنأكف «اهگتفأ» :هلوق

000 

(Y۲) 

(۳) 

(€) 

(0) 

(7 

 .so ةمساط هاج شأ عيرلاك امكؤافو

 : مات يبا لوق نم رّخآلا فصلا ىنعمو . ° للا َءاش نإ .هيلإ تلصو اذإ هركذأسو]

 لهم مل يتلا فّعشلا ٌةَيِورَأ يتماه ٌّصّقَرُت امم ىَوَهلا يلا

 : "لاق لخابو ٌليخب :ٌلاَقْيو ؛”![ءأللاو] يئأللاو يتآللا :لاقيو
 ادّبعُم نيخاَبلا دنع لالا ىَرأ يبه يع كسمأ الأ :لوقي

 اذهل انرشأو . همجاس هافشأ عمّدلاو ادعسُت نأب :هزجعو ۲٤۲« ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا

 ..لبق نم دهاشلا

 «. . .يئآللا» : هلوق ىلإ اهدعب ام طقسو «(ب) نم ةدايز

 . 787 ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس

 ىلإ دمع نَّمع باتكلا بحاص َلأْسُي نأ يغبني» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ؟ال مأ مهنم ٌرعشأ هدنع نوكيا «دحاو تیب ينة ةثالثلاو نييتعملا اهنم عمجُف « سالا يناعم

 مهيلع قذحلاب هل دهشيو ءاهب قحأ نوكي عمجلا اذه ىلع سالا يناعم حاج نأ قلطأ نإ

 ةغباّتلاو / ريهزو سيقلا ءيرما نم ٌَرعشأ ٌنوكي نأ هنكمي «همظنيو رعشلا یری نع دحأ لکب

 ًالجر نأ ول : لوقو  موُدَس ُمْكُح يرمعل اذه «تقرغت يتلا مهيناعم هعْمجب مهدعب نمو

 ُريصي هّبسحأ امو نم ىحنأ نوی ًناكو «هب قحأ همكحب ناك ينج نبا هعّص ام اباتك ذخأ

 . «عجرال : : لاق مث ؛«اذه همكح ىلع

 .اهنم اهدعي ام طقسو «(ب) نم ةدايز

 2777/7 ؛ةغللا بيذهتو ء(دبع) برعلا ناسلو «711/ ؛هناويد يف يئاطلا متاحل تيبلا

 دادضألاو : 46 /۲ ؛بيطلا يبأل دادضألاو ٠١ ؛قاقتشالاو ء(دبع) سورعلا جاتو

 2518/١ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن اليو ١/ ۳۷١. ؛ةيوحنلا دصاقلاو «4 ؛تيكّسلا نبال

 نبال عبسلا دئاصقلا حرشو ؛700/1 ؛بدألا ناويدو 147/175 ؛ صّصخملاو

 دنع» :رداصملا ضعيو ناويدلا ةياورو ١. ؛يرابنألا نبال دادضألاو ء١٤١٠ ؛يرابنألا

 . رداصملا ضعب يف «كسمأ الأ» لدب «يقبت الأ» :ىوريو .«نيكسمملا

 ووو



 :لاق ,بيبش نب هللا دبع ْنع يحي نب ٌدمحأ ْنع نسحلا نب دمحم انربخأو

 امنيب :لاق هللا دبع نب قاحسإ نع دمحم نب بوقعي نع راكب نب ريزا انربخأ
 .ىصحلا تقلأو ,تلولوف ءاهدي تکصف اصح ٌتءاج ذإ رامجلا ىتصح يمرت ٌةآرما

 ْ ع اي هّللاو انأ :تلاقف ءىّصحلا َنيذخأتف ٌةرغاص َنيدوعت :اهل تلقف
 ق رب تب سا »ا

 % َءيربسلا نقيل نكتو ٌةَبسح نيفبي نججحي مل يئآللا نم
 ةلَصَتْلا

 ت 5 رق 7 رل

 .رانلا نع هجولا اذه هللا ناص :اهل تلقف
 4 م - م6 5 - 5 11

 "!لِفاوُع نهو ان تالتاّخلاو ٌرفاوَت نهوانن تاّيمارلا.1

 و

 .كاذ ندصقي ملو .نهبجب انلتك نهيلإ انرظن | اذإ : :لوقي

 (9لئابح بارثلا ريم 2ے َّنْمَلَف املا نم نههبش نع انَنأَفاك .۷

 :راق ؛شحولا رعب : انه «اهملا»

 ؟اهلا دّقَف ىلع َنِيَوْقَت فيك اهلا نَهَتَع باغ ًارايداي

 دوجّتلا :ًاضيأ اهلاو ٌروّلبلا :ًاضيأ «اهملادو ٌنهقادحأ داوسل نهب َءاسّنلا ُهّيَش

 نظف « ٠١4/1 ؛ديرفلا دقعلا يف تيبلا اذهب ةحلط تنب ةشئاع تلثمتو ۷٤. ؛ هناويد يف يجرعلل تيبلا (1)

 يف ةعيبر يبأ نب رمعلو .انه حتفلا بأ ىور ام ةبيرق كانه ةصقلاو ءاهل تيبلا نأ مهُضعب

 يف يموزخملا دلاخ نب ثراحللو . عوبطملا هناويد يف سيلو ١١٠٠او ١1١/١ ؛نآرقلا زاجم

 عم 80 ؛هناويد يفوهو «حتفلا وبأ ىور ام ةبيرق ةفيرط ةصق عم 118/١ ؛بادآلا رهز

 يناعمو ؛705 ؛ةيهزألاو 5١« /۳ ؛يرجشلا يلامأ يف ةبسن البو . هنع ًالقن رخآ تيب

 . ٠٠۸/١ ؛يبطرقلا ريسفتو : 1771 ؛تايدضعلا لئاسملاو ۲۸/١ ؛ ٍحاَجّرلل نآرقلا

 . (ب) نم هحرش عم تيبلا طقسو .«تاعداخلا» :(ك) يف ؛تالتاتاو» : تحت بتك (۲)

 ةيشاح دروأ مث .«شحولا رقب اهملاو .دئاصلا ةّفك يهو ؛ةلابح عمج» :(ك) شماه ىلع (۳)

 بارتلا يف اهنفدي «دئاّصلا كابش يهو «ةلابح عمج :لئابحلا .ةيشاحلا نم» :لاقف «ىرخأ

 بارتسلا يف تسيل نهلئابح نأ ًالإ اهملا نحن انديص لدب داصن ادّدكلو .اهملا اهب ديصيل
 ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأو .«لاجرلا اهب نتفي نيع نهلئابح امَّنإو «دئاصلا لئابحك
 «. . .لئابحلاو» : هلوق نم ءادتبا لصألاك حرشلا هب قحلأو

 .هيلع رثعأ مل (5)
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 ٌرقب نهتهباشل ًءاسْنلا ءالؤه 5[ ناك :لوقي .دئاصلا كرش يهو .ةلابح ٌعمج :«لئابحلادو

 .بارّثلا تحت لئابحب ال نهنیعأب انئْدصف ءاهايإ انديص ذب نهرأثب اتم نذخأ شْحولا

 لالخ لام حامرلا نمو ٌرذآَج لاجرلا رَت ينعاط نم.

 اّضلا لفي ام َنلعفي َنِهّيلُحب ء ءاستلا : :لوقُي ءرذآجلا َلثم ًءاسن : ديري/ 1

 لا لاق ؛ليخالخو ٌلخالخ ٌعمجلاو .«لخلخ»و «لاخلخ» :لاقُيو .“عمرلاب
 ت لو مام

 سرلا انايخالخ  وُدْفَتو حور قرت لوط دب ءار ك يهر

 رخآلا لوقك تيبلا ىنعمو

 ةلسلسهتاَّبل ىلع مير ةّفاقُأ دحاَو يبكي له

 حاكم ىغتولا م موي ةحالسإ

 .«نأكف» :(ب) يف (۱)

 .اهدعب ام طقسو ««لئابحل اب ال» :(ب) يف (۲)

 :(ك) شماه ىلعو .لصألاك حرشلا نم ًامسق هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۳)

 .«شحولا رقب دالوأ رذآجلا»

 )٤( :رخآلا لوقك» :هلوق ىلإ (ب) نم هدعب ام طقس «.

 ناسللا رظنا ؛ةعئاض ةديصق نم ميطخلا نب سيقل تيبلا نأ ودبيو «هناويد يف هدجأ مل ()

 1 :هلوق هل دروأ دقو ء(سأب)
 ساب نم كب امف عزجت ال :نجّسلا ىلإ ٠ يندوقيوهو دادسحلا يل لوقي

 ؟اهيف نأ ىرت الأ «ًايلدب ال ًاًيسايق فمف «سأب نم كب امف دارأ» :ًالئاق فدرأو

 سشلا نم ىحضأ وهو يرذع كلرتنو

 انهه ساب نيب عمجي نأ زاج امل ءًازومهم سأب نم : هلوق مكح يف ساب نع : هلوق الولف

 . «ًافدرم سيل يناشلاو ًافدرم نيبرضلا دحأ نوكي ناك هنأل ؛سمّشلا نم هلوق نيبو ًافثخم

 زمهلاب «سأب» داريإ نأ ذإ «قيلعت نود نم صَّنلا سيق ناويد ققحم لقن اذامل يردأ الو

 سورعلا جات رظناو .اهيف (۲) ةيشاحلاو ۲۳٤ ؛ ميطخلا نب سيق ناويد رظنا . ىلوأ

 .روظنم نبا مالك ررک ذإ «(سأب)

 . (ب) نم ةدايز نيسوق نيب امو ءاهيلع رثعأ مل (7)

1 



 e ١ ماما 22 م مم و 2 2° 29

 ) !لِماَوُع فويسلا لمم اهنأ نم اهنوفج نويعلا ةيطغأ مسا اذلو .8

 ةلمعت ام لمعت ًاقادحأ تنمضت اهنأل ؛ أتوفج نويعلا ٌةَيطغأ يمس امن :لوقُي

 :اولاقف موق امهتيب لصفو < ؛ميجلا حتفب امهالك ,نيعلا ْنَقَجو فيسلا نحو فويسلا

 .هب ذوخأم ريغ اذه .نيعلا ٌنَّمِجو فيسلا ٌنفج

 ("1لذاَعلاّعَلَو اهب بْيقرلا ير امَدْعَب اقوه كترجس ةَفْقَو مك ٠

 ےب اولاق ,"!(روجْسمملا رحَبلاَو» : :ىلاعت هنوق هنمو ؛كّنألم :يأ : :«كترجس»

 ةَبحم هلق ًالتما هّنأل : اونا ,«قيدّصلل يريجس ناله :مهلوق ةنمو ««ءولمملا»: :مريسفت

 «تقسع»و «هب ثكدّس»و «هب تّجهّلدو «هب تيكل»و «هب تهرَغ»و «هب ُتيِرَغ» :لاقيو .هل

 ۰ ٠ .a يور لاق .همزل اذإ
 قَسَملا دب اهرارسأ نع ّفَعَف

 2 م

 (!لكاشلا مَضَو اًمهَقَدآب صنت  يَتْلكَشَك نيلحان قئاَعَتلا نود. 1

 .«نيّلحان» قّئاعّتلا نود ةفقو انفو مک : :ةانعمو «لاحلا ىلع «نيلحان» :بصُت

 براقتب امهبراقت هبشو .بيقرلا فوخ قئاعتن ملو «ضعب نم انضعب برق :يأ

 يذلا ملا ديري سیلو/ ءضعب نم امهّضعب برق : :يأ : :«مض» یتعمو < ,نيتلكشلا

 .ةتمجعأ» :نِم «هتلكشأ» : :ٌلاقُي دقو .باتكلا «تلكش» :ٌلاقُيو عذر ىَّمسُي

 .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس (۱)

 :كترجس» :(ك) يف هحرشو .«هل ةبحم» :هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو .(ب) يف تيبلاردص دروأ (۲)

 .ههب تقسعو تكدسو هب تجهلو هب تیکلو هب تهرّغو هب تيرغ :لاقيو «كتألم

 1 ؛روطلا (۳)

 رظناو . (كرف) برعلا ناسلو ١١/ ۲۸٤ ؛ةغللا بيذهتو 7١ 5 ؛هناويد يف ةبؤرل 0(

 . ٥٠۲ ؛يناثلا دلج لاو ء1۸٠1 ؛ لوألا دلجلا يف ةديصقلا تايبأ ضعبل انجيرخت

 .«ًاعفر ىمسي» :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )٥(

 ًاضيأو «برعلا بهذم بهذي نمب قيلت ظافلألا هذه: :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (5)

 يرجت اهّنأكو ؛ دَحأ لك اهمهفي الف ٌهلْكشو بصل : لا فرعي ٌنوكي نأ ىلإ اهعمسي نم جاتحي

 . ةرّْشلا يف هداربإ نع ىن يذلا يشحولا بيرغلا ىَرْجُم ذئنيح

~46 - 



 "ئاوا نت تنا اذا دبا ٌرخاوأرومأللف الو من ۲

 -ٍ 0 َ 9 م هدو تك هع م
 .!"الدجلا لمهأ بهذَم هيف بهذي امم هرعش 4 ّدخأ ام ْدَحأ اذه

 2 م هم م e 0 ما

 “لئاز لظ َكيَلَع باَبَشلا قورو  امُنِإَف ناسحلا برأ نم تمدام.1

 ضعيل 4 ٌةفيعض ةفلو ًاعيمج امهيف ف «مودّي» عراضملاو «تمد»و «تمد» : :لاقي

 ۵ ىعمصألا دشنأ هقدر «: :هلثمو .هلوأ :«بابشلا قورد»و :تامّت © تمو ماد تمد :برعلا

 ًالَقناامًامَّمياَقَوَر انأ ذِإ اه تلق بخاف ّلحتُرا :اوُناَق

 ةملس نع يحي نب ّدمحأ نع مساقلا نب دمحم نع انباحصأ ضعب ينربخأو
 ىيزو هبابش قّيرو هبابش ناوفنعو هبابش خرش ےب اذه ناك :لاقي : لاق .ءارفلا نع

 .ررصقي ءارفلا ريغو ءابهع :يحي نب دمحأ لاق ,"![هبابش نابرو] هبابش

 “حارب يِبَحاهدوَرَت لبق انارة واول.«

 .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس (۱)

 ًءاج دقف ءرعشلا يف امومذم لدجلا مالك ناك نإو اذه د :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۲)

 . «لوألا نم ريخ وهف « هكمسي نم لك همهفيو رعشلا ةعانص هبي عونصم مكس مالك يف

 قور : لاقي : لاقف ءازتجم حرشلا ضعب هب قحأو . طقف تيبلا زجعو هامّنإف» : (ب) يف دروأ )۳

 ممج ةنوأو . هبابش ناّيرو هبابش أّيرو هبابش قيرو هبابش خ خرش كلذكو «هلوأ هقيرو بابشلا

 : هلوقب هحرش مش ءاهنم ءاتلا دصقي ؛حتفلاو مضلاب» :(ك) يف «تمد ام» تحت بتكو . «ناوأ

 ناك :لاقي :ءارقلا لاق . مَ مات برعلا ضعبل ةئيدر ةغلو . امهيف مودت تمدو تمد : لاق

 . «هبابش ىّبهعو هبابش نجو هبابش ناوفنعو هبابش ناّيرو هبابش قنورو هبابش خرش يف اذه

 .امهيلع رثجأ مل )٤(

 . (ببر) ناسللا رظنا . هلوأ اهلك هبابش بابرو هبابش بابرو حصيو . (ك)و (ب) نم ةدايز (5)

 :لاقي . هخرش [اهرسكب ةيناثلاو نيعلا حتفب ىلوألا] هابهعو بابشلا ىبهع» :ن ناسللا يف (7)

 ٌدملاب [امهيف نيعلا رسكب] هبابش ءابهعو هبابش ىبهعو هبابش ىثدحو هبابش یبر يف هتيتأ

 .(بهع) ناسللا .«هلوأ : يأ ءرصقلاو

 امك قباسلا تيبلا حرشب «ناوأ عمج ةنوآو» :ةرابع قحلأ هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس (۷)

 .«نيحلاو تقولاوهو ناوأ عمج ةنوآلا» :(ك) شماه ىلعو .انفلسأ
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 :(")ب اتكلا تايبأ نم وهو لاق «ناوأ عمج : :«ةنوآد/
 ءءء وور

 الاسقكأ ةقوورابجَو قتلمو اروي شو بأ

 .' رسكلاب «ناوإ» :لاقيو O تكاد 5

 "الماك زور الو بوشَيامم صلاخ ٌديذل امف نامّرلا حَمَج 0

 (!لئاٌهلا ماَقَئاَوُهَو ىلا هتي ور هللا دبع نب لضُفلا وُبَأ یتح ٠5.

 .هريغل ةفرعأ ام «ٌنَسح ٌفيرط بيرغ ٌجورُخ اذه
 5 ساهل مدمج مر ٠ رف ر 0 رب ير م ه

 “لیاو جف لك ف هدوج نم اهنود اهيلإ يقرط ةروطمم .۷

 ةتأرق يذلاو ءلضفلا يبأ ىلإ :يأ «هيلإ» :لاق امّيَر ٌناكو ؛هتيؤر ىلإ :«اهيلإ»
 .«اهيلإ» :هيلع

 م لسا مس مج 2 ةر مم 9 ص ك ت . 2

 “لماوڏ يطلاو ةمزألا ينثت ةه نم قدارسب ٌةَيوجَحَم ۸

 ًادبأ ٌساَتلاف «هريغ ىلإ هنع لودعلا نم ٌعنمي ًاقدارس هيلإ قرّطلا ىلع نأك :يأ

 )١( يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس ص٠٤١ .

 «ةديصقلا هذه نساحم نم اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (؟)

 قيلعت لصألا يف تيبلا اذه دعبو .(ب) نم اهحرش عم (17/-10) تايبألا تطقس (۳)

 :ىنعمب ٌنوكي نأ دارأ امّنِإ «تيبلا رئاس يف دروأ ا ًاقئال «حمج» سيل :(ح) ديحولل

 :(ك) يف تيبلا قوفو . ؛هيلع تيبلا يف ام قستي ب یتح هّهبشأ امو «َركَمدوأ «دناعدوأ هریغت»

 . بعص : : يأ حومج سرفو ؛ بعص يأ حمج»

 لصألا يف «وهو» طبضو ««فاقلا مضب ماقا ةخسن يف» :(ك) يف «ماقملا» تحت بتك (4)

 .ًاببس نيكستلاب اهطبضل دجأ الو « ءاهلا نيكستب

 دارأ ىلوألا ىور نمو ؛ حودمملا دارأ اذه ىور نمف « هنود هيلإ :ىوريو» :(ك) يف هحرش (5)

 .«ةيؤرلا نع ةيانك ءاهلا هذهف «ةبوجحم :رخآلا تيبلا يف هلوقل حصأ لّوألاو ةيؤّرلا

 ؛لماوذ» تحت بتكو .«ريسلا نم» : هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو :(ب) يف همامتب تيبلا دروأ ()

 نالمّدلا ن نم لعاوف :لماوذ» :(ك) شماه ىلعو . «طسوتملا ريسلا نم برض» : (ك) يف

 .«[اذك] ىرخأ ةخسن يف عيرّسلا ريسلا نم برض
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 ا 526 2
 :ریئگ لاق .ريسلا نم «ليمّرلا « انركذ دقو 6 !(نودصقي] هوحب

 لماذ تح اذإ ىداهلا هب فين صيدم همام ثعضو وام قينعلا تالو

 : یب لاقو

 الماوُدلا تاجعأتلا ٌةادحلا ثَْحَو  اوَُمَحَت ْذِإ اهجادحأ بطش يذب

 .عضوم :«(بّطش ود

 “لئامش دوسأللوراحیللو ب اًحسللَو حايرللو هيف سمشلل 5

 : “ضیا ع لاق امك. اهقَرصتو حايرلا م مومعو ءاهؤاهيو اهتعفنمو سمشلا ٌةءاضإ هيف : يأ

 ديو ارُما اهحاوزأ بوه هبات اهرهَظ 2 بهت

 يهو : :لامش «لئامشلا» دحاوو .دوسألا مادقإو راحيلا لوهو بسلا دوجو

 :؟سیقلا ۇرا | لاق أ :ٌةقيلخلا

 :"1ةوفي دبع لاق ««لامش» ىلع «ًالامش» ًاضيأ اوعمج دقو

 اًيلامش نم يخأ يمول امو...

 ."!يلئامش نم :يأ

 .(ب) نم ةدايز )١(

 باتكو 4894/١4: ؛ةغللا بيذهتو «(ثلد) برعلا ناسلو :؛ 194 ؛ هناويد يف ريثكل تيبلا (۲)

 .(ثلد) سورعلا جاتو « 14 /8 ؛نيعلا

 .«تايجاّنلا» هيفو ؛«(بطَش) نادلبلا مجعمو 147 ؛هناويد يف ديبلل تيبلا (۳)

 ۰ .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس (5)
 )٥( ؛هناوید يف يبنتملل تيبلا ۲۸۵ .

 . 540 ١ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس (1)

 : همامتب تيبلاو 270 ١ص هيف هداشنإ داعأو « 54ص يناثلا دلجا يف هجيرخت قبس )¥(.

 ايلامش نم يخأ يمولامو ل يلق اهئفنةمالملانأاملعت ملأ

 هّنأ كاذو «ميقتسم ريغ تببلا اذه يف دوسألا هركذ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۸)
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 هل سن

 “نهانم تامّملموةايحلمود افملا بدألاَو نايقعلم هدو ٠.

 دقو ,نينكاسلا ءاقتلال نوا فذحف ,نايقعلا نم دارأو ؛ُْبَهّذلا :«نايقعلا»

 ىلع هّتأرق ٌّنِجاَّرلا لاق ٌلهنم اهدحاو براشملا :«لهاخملا»و .(' اهريظُت ين ٌلوقلا مّدقت

 ا يحي نب دمحأ ساّبعلا يبأ نع نّسحلا نب دمحم ركب يبأ

)1( 

)۲( 

 فز

(4) 

(0) 

010 

 م e 9 وب هل 2 32 ر ت

 «ةايحلا نم»و .لهانملا نودري امك ءايشألا هذه ىلع نودري هدنع ر نأك : :يأ/

 6 !هلوق طب مامت ب ىبأ ىلع اذه شل دازف ل !هعادعألا: :يأ «تامملا نم»و هئایلو أل :ي

 ةبدأْن مَوهَلاَمّنم ٌُدْحأَت كلم ىلإ اًنحابشأب يمر

 .لهانملا ٌركذو ؛لاحلا مّظعو ًةايحلاو توملا ًاضيأ رّكذ ِهّنأل

 لزني نأ ىلإ جتحي مل سمّشلا هبش هل لصح نمو ءاهيلإ روحبلاو حايرلاو سمّشلا نم لزن
 نم الو .اهل ةسناجم ريغ ٌةبيرغ تيبلا ظافلأ يف ًاضيأ وهو «ىنعملا يف اذهف «دسألا ىلإ هب
 1 . «رعشلا ةعْنص ماكحإ دارأ نمل آهيبنت تييبلا اذه َلئم ركذأ امّنإو ءاهرهوج
 .هيلإ ريشنس حرشلا نم ًامسق هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 0 . .ساّنلا نأك :يأ» :هلوق ىلإ (ب) نم هدعب ام طقس

 يناثلا دلجما يف اعم امهداشنإ داعأو 7/0 ١ص لوألا دلجما يف يناشلا جيرخت قبس

 . 0۷۷ص

 .(ب) نم اهدعب ام طقس

 . ۲۷۱/۱ ؛هناويد يف مات يبأل تيبلا

 ٌرعّشلا نإ «خبّشلا اهيأ كلمع نم رعّشلا دقت سيلا : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 «يناعم رثكأ مهّنأل ؛ برعلا نم رعشأ َنوُدْخْما ناكل كلذ ناك ولو «يناعملا ٍمّمجب وه سيل

 «ةحاصفلا قورو ةجابيدلا نسحو ةرابعلاب لضافتم رعشلا . ٌارظت امك ٌرمألا سيلو

 يدش ءاركتسا هيف اذه يبنتما تيب امأف « كراو جئزلل ىٌح دحاو لكل ةر يناعلاو

 تسيل اضل اک ڈو ےیل ادن ةضاوم الث يف[ ےل حصص دقو ہار

 كد مث« « يبنتملا تيب نم ريخ هّدحو «انحابشأب يمرت» : وقف مان يآ تب تار حب

 داصتقالا نع كب بهذي َنيأف < يّبعملا ددعام لك نم ٌفرشأ كلكاو ««كلم ىلإ»

 . حضاو ريغ «ةتكن» ةملكب قوبسم مهدحأل قيلعت اهشماه ىلعو . لدا

~4۸ - 



 “هاتلا ةالّضلا اطَق ِهّيَنِإ ىرسل  ُهَناَوَح دوفولابجل بهي ملول 1

 مدقت دقو ,"[ٌيصألا وهو] ءهیلاوحو ةلاوَحو هّلاوحأو هيلوحو هّلوح وه: لاقي

 هيلإ ترسل هبابب دوفولا تاوصأ اطقلا فَخَت مل ول :يأ . وصلا :بجّللاو] هريسفت
 . انه ناشطعلا : :«لهاتلا »و هنم برشت

 a ملا ب رف 3 2 . .٠

 “اس َلْبَق بيجو هنهذنم هت هرِهظُت لْبَق كي امب يردي.

 تحرش دقو ,عفرلا ىلإ لعفلا داعأ «ْنأد فّدح الق .لئاست نأ لبق :دارأ/

 . رب اذه

 (لِياَقُينيحراحتو انقادحأ | ًاينَومَوا هَل ًاضرّتعم هارو.

 ("!اهلباق اذإف ءاهنع هفارحنال (*اهيّنوَتو هضارتعا لاح 4 انّقادحأ هارت :يأ

 :(ك) شماه ىلعو . لصألاك حرشلا بلغأ اهب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلادروأ (0)

 .«حصألا وهو هيلاوحو هلاوحو هيلوحو هلوح : لاقي»
 .(ك) نم ةدايز (۳)
 . انه ناشطعلا ! لهاتلاو» الإ اهنم اهدعب ام طقسو نا )۳)

 دع دروم هنأ هانعمو «هانعم رسي ملو تيبلا ظفل اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف )0

 ناف اهنع ىنغتسي ةدايز هذهف» : شم اهلا ىلعو .«هيلإ يدتهتو هدرت اطقلاف ءروهشم ءامو
 . «اروهشم ادع نوكي يكل اهتفرعم يف جاتحت الف :ءاملا ةفرعم يف لثم ا اهب برضي اطقلا

 :هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو ؛«لئاست لبق بيجيو# : : ىوس (ب) يف تیبلا نم دري مل )0(

 . اضيأ «عفرلا» : هلوق ىلإ لصألاك حرشلا (هل) يف هتحت بتكو . «عقرلا»

 هزجعو «همالك نيل ىلع َحْدَم تيلاا ذه ردص» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 000

 لصألا شماه ىلعو . «ةلجعلاو ةا ىلإ بوسنم لاؤسلا لبق بيجلا نأ كلذو ؛ءيدر

 . حضاو ريغ «ةتكن» ةملكب قوبسم قيلعت

 «(ك) يف حرشلا دروأ امك . هيلإريشنس حرشلا نم ًامسق هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 0
 . هيلإ ريشنسو

 «. . . لطخألا لوق امأفد : هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقس (۸)

 .(ب) نم تطقس )٩(

 س99 -



 :(7لطخألا لوق “اف ءاذه 1 رئاظن ىضم دقو «هرت ملف هروُثل تراح

 ايانتجاو ادص تولاب ىفك ايانملا لبق يضرعأ مطاقأ

 نع لوت وه يذلا ضارعإلا ّنم سيلو «كهجو ضرعب انيلع يلبقأ :هانعمف

 ("/ةرَخآلا لوق ىلإ ىرت آلأ
 طرعأ - چ

 .ةمسيتم مهيلإ َتَنْقَّتلا :هانعم امّنإ
 ع2 مها 3 0 م2 3 وو هَ 5

 (!لصافُم َنهَتَحَت بئارضلا لك لصاوق نهو بضق هتاملك 4

 :("!تيّمُكلا لوق وحن اذه

 ُلَكَقَم هب ًباصأام ىوش ناتسلا لكم مح سبر َكُف

 لئاَبَق تامركَلا ناك ىّتَح اهلك مراكملا همراكم تم مره.

 هل مور 2 لو و ر ر همم سام ماض همم

 “ںیاھرفد ماو ميهدلامأ  ىَرُت امف ميهدلاو ارْفَد نلف.

 هب تهبش نشل :رفدلا لصأو] ؛يه اودلا , ءامسأ نم نامسا ميهدلا»و رّفَد»

 تناك ةقان نأ اذه لصأو ,يهاودلاب ُء ءيجت اهّنأل «رفد م: :ايندلل لاق 0 !!اهثبخب ة ٌةيهادلا

(0010 

(۲) 

(۳) 

60 

(0) 

000 

(۷) 

(A) 

(4) 

 . «اده رئاظن» لدب «هریظن» :(ب) يف

 .«امأو» (ب) يف

 سورعلا جاتو ء(ضرع) برعلا ناسل يف ةبسن البو ١/ 772١. ؛ هناويد يف لطخألل تيبلا

 . «ًارجه» ًاعيمج اهيف وهو .(ضرع)
 .(ب)و (ك) نم اهدعب ام طقس

 . (تلبقأ) امهيفو «(بضق) سورعلا جاتو «(بضق) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا

 . حرشلا عم (ب) نم (؟0و 7 5) ناتييلا طقس

 . 587ص لوألا دلجما يف هجيرخت قبس

 حرشلا دروأو .«نألهنت» : هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ
 .لوألا دهاشلا رخآ ىلإ لصألاك (ك) يف

 .(ك) نم ةدايز

 مسالا و



 تَبهذف .أميهتلا لّمح نم َلَقَتَأ] .ّ )اولاقف « روق سؤؤر ر اهيلع '' المح ,«ميهدلا» ىّمسُت

 ادَخآلا لاق اک نيتشالا نم دحاولا ريمضب ىقتكاف نايت: دارآ «ىّرت»ر/ :هلوقو الدم

 لو نايعلا اهب 17 ٌةقوُلَحُو نسل

 :«ليهلا و «لياه» يهو« هلك : ةيأ « اهدلو ةأرملا تآبَه :لاقيو ٠ نالهنت :لّقي ملو

 :لاق كلذكو .ًاديكوت «أمأ» دازف « .لباه رْهَدو ميهدلا مأ: :دارأو ,هانركذ دقو لكلا

 : وحن ةبّورل يلع وبأ دشنأو ,ناتلباه :ّلقي ملو : .لباه

 ندشمو لفطم ْنِم اهلا كيف ندسخبلا رادو ءارسفع راد اي

 ا اًةدحاوأ اراد ديري هنأ ىلع اذه لدَق ,«امكيف» :لقي ملو «فایف» :لاقف

 "لحاّس جن لكلو يهني ل يذلا جللاو ءامّلعلا ةَّمالع .۷

 “۰ (۸) م . ر ل و عم م و
 اوعضوو) :' 'ثيدحلا كو ,فيسلا :اذه ريغ ه2 «جللا»و .همظعم :هتجلو ءاملا «جل»

 .«لمحو» :(ب) يف )١(

 ١/ ٠١١ ؛لاشمألا ةرهمجو : 47/١ ؛ىصقتسملاو ٠٠٤/١ ؛لاثمألا عمجم يف لشملا (0)

 ةردلاو ء(مهد) برعلا ناسلو ؛ 176 ؛ىبضلل لاثمألاو ؛« 474 ؛لاقملا لصفو 2197و

 . لاقملا لصف يف ىرخأ ةياورب هتصق رظناو .04 ؛بولقلا رامثو ١٤۲٠و ٠١4 ؛ةرخافلا

 .(ب)و (ك) نم باوُصلاو ؛«نيتنثلا نم واولا مضب» لصألا يف (۳)

 )٤( يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس ص۳٠١۳ .

 بارعإ يف لوألاو . 1١١١/١ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو . ١١١ ؛هناويد يف ةبؤرل ناتيبلا )٥(

 ‹ ٤1۹/١ ؛هيويس تايبأ حرشو ؛١/109 ؛بهذلا نيع ليصحتو « ٤٥١ /۲ ؛جاّجَرل نآرقلا

 «(ندخب) برعلا ناسل يف ةبسن البو .79/” ؛ صصخملاو «148/7؟ ؛باتكلاو

 . «كيف» لذب «كب» رداصملا فو . ١١١/۳١ ؛صّصْخملاو

 ميلا لمح نم لئلا : للا وه فرعي يذلا» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )1(

 ءاهيف يذلا نل ايندلا مسا وهف رفد مادو رفد ماف ء ميلاد : يهاوذلا ءامسأ نمو

 . ةىرت امك باتكلا بحاص هلعج دقو «يهاوّدلا مسا يف سیلو لا : «هرفدلادو

 . «همظعم هنو ءاملا جلا : لاق هّنكلو «(ب) نم تيبلا طقس (۷)

 :هيفو ؛(ججلا) برعلا ناسلو ء١11۷ ٥/ ؛نيبيرغلا يف امك هللاديبع نب ةحلطل مالكلا (۸)

 . يف ىلع جلا اوعضوف « ءاوبَرقو شا ينولخدأ مهن
 س 0-7



32 325 003 3 3 
 .رحبلا مظعمب ةبشف .هئام ةرثكل اجل فيسلا نوكي ْنأ زوجيو «فيسلا ينعي ؛(يَمَق ىلع جللا
 “باق نمل امو ءاسنلا دلو هم يح لُك دِلَوَم باطول 0

 ۲ 007 2 7 2 0 5 تو يم 3-0 تع <

 رالولا تقو نهلاوحأ نم روتسملا دهاشيو «نهفراشي نم ىلإ نجّتحي نكي مل :يأ
 (©9لماَحلا ىَمْناُمَأ ارَكَذ هب تردل  ُهَفاَيَب نينجلا مركلاب ناب ول 4

 “ايف ام انّركذ دقو .''![ًةرورض] ماهفتسالا ٌةزمه فذحف .ىثنأ مأ ًاركذأ :ديري/
 ما ما مسعر ع هو - ر ما رام رم

 ^“ لعاشَم مدلّظلا 2 ْمَّثَكَت تاهيِه  ًاعضَوَت فارشلا نسحلاونُب دريل ۰

 ءاملا صقنو أ [HÎ ,ةّتضغو ءاملا ضاع : همو .هتدزو .ًاقرش ليز دان: لاقي

 ؛لعاشملا هركذ ينبجعأ امو :ددزيل :لاق هّنأكو .هثربجو مظعلا بجو ' ا[ ,هّنصَقنو

 .لادتبالا ةديدش ٌةظفل امال

 ١". لطاّهلا بارلا ىَمْحَيلضَوادَّبَه هداف بارلا رَتَس ىّدتلا اورتس 0

 ى 3 رل 3 ت

 اذهو ةريسفت مدقت دقو .هّؤام َرّكك اذإ باحسلا لفاسأب قّلعتي ميغ :«بايرلا»
 0 ارَخآلا لوقك

 . «دلوم ناک ول : ىوريو» :(ك) ینو .(ب) نم امهحرش عم (۲۹و ۲۸) ناتیبلا طقس (۱)
 «ةدالولا ٌةلوهس وه دلوملا بيط نأ هاوحف مالك اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )¥(

 . هرّدَصلا نعم رجلا قلعت الو «دلوملا بُيطب سيلو ةدالولا لهس مكو

 . لصألاك (ك) يف حرشلا دروأ ()

 .اهنم اهدعب ام طقسو «(ك) نم ةدايز )٤(

 :همالك ىوحف نأ كلذو «لوخدم ًاضيأ تیبا اذه ىنعمو» :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب )0

00 

(v) 

(A) 

(4) 

 «الساف ىنعم اذهف ءرگذ نم مركأ ىثأمكو ءِركذلل وه مركلاذأو «ةمرك نيف نوكتال تالا

 سوؤر تعسّنال دي َريسَمْدَحأَراسول « مالكلا نم هلثمو ,ٌرّصلاٌزجعلا تيا يف مئاليال

 . «اذهب اذه وّلعتي الف ءرآبألا

 . ؛ددزيل» : هلوق ىلإ لصألاك حزشلا هب قحلأو «(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ

 .(ب) نم ةدايز

 .(ب) نم ةدايز

 . (ب) نم هحرشو تيبلا طقس
 )٠١( ص يناثلا دلجما يف هدشنأو « 47ص هداشنإ داعأو ۸١١ص لوألا دلجما يف هجيرخت قبس 87١ .

 مدس م س



 3 3 ها را سا ےب f 2 م و و مر ال

 مئادلا فيفخلا رّطملا وه :يحي نب دمحأ لاقو ماظعلا رطّقلا وذ ٌعباتتملا :«لطاهلا»و

 اورا ريتني هب ي نخي موق ١
7 2 

 ۹ت ةي ر لا امانإ ا اا لا ام ا أاخّنجأ

 .("1فّخجو ّعفَج :يبارعألا نبا لاق
 (هر* ماو . pe م هرو 9 د م

 لحالح رازإلا مع مهريغصو مهريسبك سوفنلا عرو يهباشتم ٣.

(Vs a ل م 
 :' لاق ««ضیقع »و «فع» لجر :لاقي

 - 3 ساس عو عاش و م 7 ما هلا # 7 7

 اَيلامتحا يراد ضْرَأ مل اذإ عرس ىّنفلا ُكِرَتَشُم رقفلا فعل يّنِإَو

 نب ٍدليوُخ ٍشارُخ يبأل نيسحلا نب يلع ىلع تارق ديسلا سيئر :«لحالحلا»و

 :“يلدهلا رم
 دامب و مد م م يو روو و ت وم ۽ 8

 لحالحلا يعذوللاب مهقوتأ ْتَعْدِحَو ىب نباب ليده تييصأ

 :)راقف ,لّبج ْنَم حيصي ٌحئاص ٌعِمُس مامحلا نب ْنيصُحلا تام اّ هنأ اومعزو

 حرش دروأو .دهاشلا تيب ادع لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ 0(

 .ًامامت لصألاك (ك) يف تيبلا

 .«نوخفجي ال» :(ب) يف (۲)

 .هيلعرثعأ مل (۳)

 ةملك يهو ««أتََمَج» امهدحأ : نابيع تيبلا اذهل» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )5

 .«فّلكُنلا ةياهن اذهو ««مهب ؛ ءاهبد : هلوق يناَّثلاو «بيرغلا يشحو نم ةيفاج

 .«ءيش لكو صلاخلا سيئرلا : لحالح» :(ك) شماه ىلع بتكو . (ب) نم هحرشو تيبلا طقس (ه)

 . هيلع رثعأ مل تفز

 «11971/7 ؛نييلذهلا راعشأ حرشو ٠۲١ /۲ ؛نييلذهلا ناويد يف يلذهلا شارخ يبأل تيبلا (۷)

 . (عذل) ةغالبلا ساسأو ١14/8 ؛ صّصخملا يف ةبسن البو . ۲۲ /۲۱ ؛يناغألاو

 هلوق نمو :هزجع ىوريو .(الح) سورعلا جاتو ء(الح) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا (۸)

 س ىلا س



 00-0 f ه 5 رم درب 5 مساس

 لئانو ٌمْرَعَوَم مزح هدلع نو لحالحلا لالحلا ولحلا بهذ الأ

ou”ةَّفَّرُحلا نم ٌةأرما اهّتلاق لب :لاقيو :تايبأ ةسمخ ٌةعطق ىهو 2 2 92 0 . 
 GF) ءو ا 4 2 1 *.- ًَ 5 °

 لهاجوأ دساح وأ مظعتسم ةثالث كيف سانلا نإفرخقا اي.“

 ةلزنمب ًاهيبذت « اي» لعج نوكي نأ" )ذوجيو .ىدانملا فذحف خفا اذه اي: يأ

 : "خلا لاق امك .«الأ»
 ت

 از الاو لح لأ ارفق يداي

 :ةّمرلا وذ لاقو

 ٌرَطَقلا كئاعرجب ًالَهَنم لاز الو ىّلبلا ىلع ّيَم َراَد اي يمّلْسا اي آلأ/

 راصو .مالكلا ح 9 اصو :مالكلا حاتتفال ('7تلصح .هيبنتلا نم ' )ىب دق تيبلا اذه كي الدف
 : “يحي نب ٌدّمحأ نع نسحلا نب دمحم ركب يبأ ىلع " !تارقو . «ايد «الأ» كب ةيبّشلا

 .لئانو لدعو مکح

 . هاي :الأ يف هيبنتلا راصو» : هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحأو ء(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ )00(

 . ثلاثلا دهاشلا رخآ ىلإ لصألاك (ك) يف تيبلا حرشو

 .(ب)و (ك) يف امب انذخأو ء«وهو» :لصألا يف (۲)

 .هيلع رثعأ مل (۳)

 7١ ؛دهاوشلا صيلختو : ٠٠١/١ ؛فاصنإلاو 9,9 0١ ؛ هناويد يف ةّمرلا يذل تيبلا )0(

 140/1 ؛ حيرصتلا حرشو cT /fg €€/۲ ؛رردلاو ۲۷۸/۲ ؛صئاصخلاو ۲۳۲و

 237737 ؛يبحاصلاو 1۱۷ /۲ ؛ينغما دهاوش حرشو ٤/ ۳۸١« ؛بيبللا ينغم تايأحرشو

 1/۲ ؛ةيوحنلا دصاقملاو ٤١/١ ؛بلعث سلاجمو ء(اي) برعلا ناسلو ۳۷ ؛تامآللاو

 77/١ ؛ينومشألا حرشو ؛0١١//7 ؛رردلاو 0١ ؛ كلاسملا حضوأ يف ةبسن اليو .؟86/ةو

 ناسلو ء۱۲۸٠ ؛ىدنلا رطق حرشو ؛ 144 ؛ظفاحلا ةدمع حرشو ؛ 1755 ؟ليقع نبا حرشو 2311و

 . ۸۷٤و 188 /7و700 ١/ ؛ عماوهلا عمهو ١/ ۰۲٤۳ ؟؛بيبللا ينغمو :(الأ) برعلا

 ش .«ترعت» :(ب)و (ك) يف (5)

 .«تصّلخو» :(ب)و (ك) يف )«

 . طقف «دشنأو» :(ك) يف اهلك ةرابعلا (۷)

 ٌرخآىدع اناّيح ناك نإو :رداصملا يفو هيف هزجعو : 174/١ ؛هناويد يف لطخألل تيبلا (8)

of = 



 1-04 ماس مي م ا اس چ و 7 ج ت

 رمجلاب كدارَف ىّلص ْنَم ةَّيحت ردي ىنب دنه دنه اي ىملسا اي ًالآ

uuلے  

 .اهَموق لق ُهّنِإ :هريسفت 4 لاقو
 و 9 شم مم مم مم مر 2 رر و ياما م سما هس مر

 ("!لئاقلا مدي مأ دمَحَيَأ وفرع |امَدْعَب يلابت امف تولع دَقَنو ٥.

 :"ةئيطحلا لوق ىلإ تيبلا اذه  ٌرظن
 عد وأ تش ْنِإ نآلا طعأف اهانم توات ىَّتَح َسْفَنلا يطعُت تز امه

 ريم رف ر سا # 4 م م هرب سيو سا صرع م م يآ

 لئان يْنَع كاّسمالاف رصف :يل َتْلقَل ءاشّت ولو كْيَلع ينثأ

 وح
 و الا 00 ١ 4 را د انهاه e م 2 7 28

 لس رر 42 - اواتيب دستت احصفل نسسحل

 : ةي وبا لاق ءدسألا :هريزهلا»
 م ويو ور

 مسا مساع

 لياَي يرحسب تعمس الو يرعش "كلك ةييهَجلا ر لان ام

 “الضاف يثأي يل ةداهشلا ىهف صقات نم يَتّمَّدَم كنا ادو 4

٠ 

01) 

(۳) 

(۳) 

(6) 

00) 

 7 . هاه . مسارب ما يفر

 “ءلقاب مهيف يدنهلا بحي نأ يعدي رصع ليها مهفب يل نم

 ةبسن البو .(ادع) برعلا ناسلو ؛١/11 ؛فاصنإلاو :4//7917 ؛يناغألا يف هل وهو ءرهذلا

 . (الص) برعلا ناسلو ء١۳ ؛تامًاللاو ۲/۲ ؛ لصفملا حرشو ؛ 158 ؛ةاحنلاة ةركذت يف

 (ب) نم اهحرش عم (۳۵-۳۹) تايبألا تطقس

 . 184 ؛ هناويد يف ةئيطحلل تيبلا

 . «َرسَجَت ال» :رداصملا رئاسو (ك) يفو . لصألا يف اذك

 ادري مل حافّسلا سابعلا يبأ حدم يف يوّرلا اذه ىلع ةزوجرأ ةليخن يبألو ءامهيلع رثعأ مل
 يبأ ناويدو 514/٠١-417« ؛يناغألا كلذ يف رظنا . هيلإ افاضي نأ ىرحو ءاهيف

 . 500 ؛ثلاثلا ددعلا « عباسلا دلجلا ءدروملا ةلجم « ةليخن

 َلضافلا مذي صقاتلا نأ كلذو ؛«لوخدم تيبلا اذه ىنعم» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
 أل ٠ هيلا هذه تضقتناف ُلاصْمّنلاهنع طقس رم اذإف هزيم ةّلقو همهف ء ءوسل لضافلا ريغو

 . بلا حضاو ريغ ؛ةتكن» ةملكب قوبسم مهدحأل قيلعت شمالا ىلعو . (ةميقتسم ريغ مالكلا ةدعاق

 وأ ل خي نأ نود نم ءرّخأو هيف مّدق هنكلو ؛همامتب حرشلا دروأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 س لوق س



 ع م

 لكلا هيعب ٌبَرضَي د يذلا اذه 38 :لاقبو < ,حصفأ حتفلاو .«مهفدو «مهفد : :لاقي/

 ٌرشع َدحأب ًایبظ ىرّتشا ناكو ««نزام نم» :لاقيو ,ةبلعُت نب سيق ينب نم ًالجر ناک
 .هّمباصأ قرضو هيدي حّتفف .هناسلب باوجلا نع يَ هن درتشا مكب : :هل ليقف « ًامهرد

 . "الكم هب هب َبِرضُف ٠ .يِبَظلا برهف .' ![ًامهّرد] ٌرْشَع : دحأ ديري .هّناسل جرخأو

 مل القاب نأ كلذو هب هيلع قّلعتي ْنأ نكميو ؛ةنع لاسي ءيش تيبلا اذه و

 ٍءوس عم َركْذُي ْنأ يغبني ناك امّنإو .هترابع موس نم يت امو ءهباسح ءوس نم تي

 عم ناسّللا يع ٌرُكذي نأ يفبني نكي ملو .نادض امهّنأل ؛ٌةحاصقلاو ٌةباطخلا ةرابعلا

 وحن وأ لقاب مهيف َءابَطّخلا محقي نأ :ًلاق ولو .نیدضب اسيل امهّنأل ؛باسحلا ةدوج

 :ئرألا دمخ لاقو ©" !ًءوسأ ناكل اذه

 لئاَقوهيذلاب ًاملعَو ًانايب لئاو ٌنابحَس ُهَلدْعَي ملو اًناتأ

 م ع

 «7لطاَّبلا َكاوِساَّمَو تْنَأْقَحْلَل 29 مسم ٌةَياعَّوُهَو َكقَحَو املا
0 < 2 

 د مسقلا وه اهحتفيو ٌفلاحلا وه :نيسسلا رسكب « «مسقملا»

 برضف» :هلوق ىلإ لصألاك تيبلا حرش (ك) يف دروأو . هيلإ راشي نأ نكمي ةدئاف اذ ًائيش فيضي

 رشع دحأب اهعابف ءةاش هل ناك هنإ : لاو : يلاشلا صّنلا شماهلا ىلع دروأ مث «1لثملا هب

 ملف «يبظلا اذه تيرتشاو ؛ةاشلا تعب مكب : : هل تلاق ءهمأ هار ءاّملف ءايبظاهب ی :رتشاو ءًامهرد

 هناسل جرخأو «ىرسيلا هدي لمانأ سمخو ىنميلا هدي لمانأ سمخب أموأف ؛ كلذ لوقي نأ نسحي

 . «ةوابغلا يف ًالثم هب برعلا تبرضف . هدي نم يبظلا تلفأف «ًامهرد رشع دحأ ن نمثلا نأ اهمهنيل

 | . «امهرد رشع دحأب» :امهيفو «(ب)و (ك) نم ةدايز (1)

 هّّصقو للا يف رظناو .«لقاب نم ايعأل هَّلِإ» :مهلوق وه لثملاو .(2) نم اهدعب ام طقس (۲)

 . (لقب) برعلا ناسلو ؛ 7077/١ ؛ ىصقتسملا

 .(ب) نم اهدعب ام طقس (۳)

 سورعلا جاتو ء١۷ /۹ ؛ةغللا بيذهتو «(لقب) برملا ناسل يف طقرألا ديمحل تيبلا )4(

 :اهسماخ «تاييأ ةسمخ نم لوألا وه تيبلاو .(لقب)

 كقتابَّمئكت نان علام ناك ىح مألادنع لازامف

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ (5)

 ء«امو» لاق هلال ؛ سالا نم ّنوكي ال نأ يغبني هاوس ام» :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب (7)

 س ۵۹ =



 “ساغلا تلا اذإتْنَأ ءاملو  هُئيِيط َكَباصأ اذإ تنأ بيطلا ./

 ىلع سيل ّنآلا هّباصتنا نأ الإ ءاملا تّلستغا اذإ تنأف :هانعم نأل ؛«ءاملا» بصن
 5 تنأ ًاديز :ٌروجي ال هنأ ىَرَت الأ .لوصوملا لّبَق اميف ٌلمعتال ٌةّلصلا ّنأل ؛«لساغلا»

 اذإ ءاملا لسغتو :لاق ُهّنأكف «لساقلا» هيلع لدي رَمْصُم لعفب بوصنم هن هّنكلو ؟براضلا

 هللا لوق هّلثمو هيلع الادو هنم الدب «لساغلا تلستغا اذإ تنأ»: هّنوق ٌراص م :تّلستغا

 ىَلِب موي هعجر ىلع هّنِإ : :ىنعم او "74رئارسلا یبت موی ٌرداقَل هعجر ىَلع هنو :لجو زع
 .عجرلاب» هّبصَت ِهّنأل؛ ؛ اذهل ٌفلاخُم هبارعإ ٌريدقت نأ الإ انعم اذهف ؛ٌرداقل رثارسلا

 مل اذإف ««ٌرداقل» وه يذلا ربخلاو لوصوملاو ةّلصلا َنيِب َلَصْفُي نأ لاحمو ءهتلص ےب وهف
 ,هكيصني لد هل مطا هيضتقي كلذ عم ينعلا ناكو .هيلع بارعإلا ب هّلمح نكمي
 ٌرئاظن اذهلو .")ءرئارسسلا ىَلبَت موي» ةعجري ؛ ,مّلعأ هللاو ,هّنأكف هيلع ًالاد ٌعجَّرلا راصو

 .هللا ةئيشمب 2 ب هعضوم اذه ريغ اهنم ركذأسو «برعلا مالك

 رمان َكاثَّن نم سحاب امل َتَبَلَقَو ناسللا كّنَحلا 2راد ام .5*

 او ؛مذلاو ح .ٌرّيغ ال ريخلا 2 دودمم ءاثّنلاو مدلاو حدملا 2 روصقم ( "ريخلا :«اثتلا» وے 14 رع رب عل

xX xX XK 

 ٌديحوتو ةمكحلاو ٌةرخآلاو نيِدلا هذه «ام» ب انل لصحف «كاوس ْنمو» :لاقل سالا دارأولو
 هيلع مالك ضرعيامف هبلق ماد ناَسلو لطابلا هلأ يلع هش دق قح لکو «لجو رع هلا

 . «رعشلا بويع حبقأ يناعملا يف ةلاحإلاو « هيناعم تبّذهتل هبلق ًءارو هناسل ناك ولو

 (ك) يف تيبلا حرش دروأو . .لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )0

 ةخسن يف «بيطلأ» يف لصولا ةزمه عطق دقو .«. . .رئاظن اذهلو» : هلوق ىلإ لصألاك

 .اهيف تدرو امك اهانتبثأف ءلصألا

 .۹و ۸ ؛قراطلا (۲)

 .(ك) نم اهدعبام طقس (۳)
 (ك) يف همامتب حرشلا دروأو .لصألاك حرسشلا لماك هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )6

 .ًاضيأ لصألاك

 .(ك) نم تطقس ()



)*01( 

 : )ین ر 051

 رشا ٌمُكيِةَمح ْنِم ْمُكَرَجَو  لجلا مكتوم لق نم مقام ١
Jp مم قرر قرر 2-3 مم 2 ر ورو م 

 "قع مكلام و ىوعدلا ىَنِإ مّتتطف مكلام بلكلا بّيطلا يبا دينو .«/

 نيکو نُ نو : لم دلو ريغصت «ديلولا»و ةعامج انه دلولاو ,دّلو ريغصت : :«ديلو»

 ٌَدّلَولا نوکیو ء “يارا الإ دوو هلام هدزي ملل :ىلاعت هللا لاق ديس, دّسأو

 لمه رك ر دلو ةعامج : دّلولا نأ اذه ىلع ٌزوجيف .ةريسفت مدقت دقو و ًادحاو ًاضيأ

 اضم يدان ها ىلع هَدْيلُوه بصنو «بأ» ٌريغصت «يَبأدو باثكلا اذه ےب هتّلع 0000 002 3

 «۲۹۲ /۳ ؛نايبتلاو ۰۳۰۹ ؛يدحاولاو ۳۷۷ /۲ ؛دمحأزجعمو ‹۱۹۱ ؛هناويحيف ةمّطقملا (#)

 . ۳۷۸ /۳ ؛يقوقربلاو ۳۹7/۱ ؛يجزايلاو

 .(د) نم ةعّطقملاو ةمّدقملا تطقسو .«لاقو» :(ب) يفو .؛هابص يف لاقو» :(ك) يف ةمّدقملا )١(

 .(ب) يف طقف تيبلاردص دروأ (؟)

 «(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأو .؛هيوبيس هيلإ بهذ» :هلوق ىلإ (ك) يف تيبلا حرش (۳)

 .ًامامت لصألاك حرشلا هب قحلأو

 ..۲۱؛حون (8)

 كلذ عم ءانمو ؛هظفل يف فكل يدش تلا اذه ؛ (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )0(

 ةوعذلا نوكت الو «لوقع مهل سيلو ةوعّدلل مهتنطف نم بّجعتُهَّنَأ كلذو «لوخدم
Tap 

 يف ًةنطفلا نأ دقتعي ناك هبسحأو ؛لقع هل سيل نمم الإ بلاثملاو يزاخملا نم اهلاثمأو

 هّلعف سيلو «يفخ عضوم نم لالا جارخإل ص ألا نطق دق «كلذك سيلو ء هسْفّن لقعلا

 سيلو فيطل عضوم نم هلالاظ ةليغ ىّتخأب َلُجرلا لاتغيب دقو « لقعلا بجومب كلذ

 كلت يف لقعلاو ,ىوهلا اهلمعتسي امّير لقعلا تالآ نمّةلآةتطفلا امّنإ « لمعلا بجومي

 نم ريشك ىلع قدي عضوم اذهف , ىوهلا ةعاطب نطل هلعفت يذلا لعفلا | كلذل يكتم لاحم ا

 يف ىو لاو بسلا يف وعلا عضوم يف ىوعّدلاب ءاجو ,هيف روذعم وهو ءساّنلا

 . يدش لالخإ اذهف «ًالطّبم نوكي دقو ءًاقحم ىعدملا نوكي دقو ,تايلاطملا

A =م  



 IEE الو فِيَكَف مكتدهت يوق مكلصأو يقينجنم مكتيرض ولو .*

 (r) 3 00 ا + D7) 7 م الع مقرا ماعم

 : جاجعلا لاف/ .ةغل اهرسكو «اهميم» حتقو «:ثتنؤيو ركذي :«قينجُتملا»

 مو مب ا رار

 اراقب حق مو يج تت اراجحأ تلمح یش

 ذب ىّتنألا لمعتست برعلا نأ ىلع لدي اذه :يلع وبأ َلاقو ,«ًاقْيْنَجْلَم» ينعي

 لاق .«سيل» ىنعم ے اهّنأل ؛«الدب بلصأ» عفرو ٠ کد اهئازإب يتلا نود ظفّللا ثينأت

 :(©!كلام نب دعس

 0 7 هيام 03 8 7 23 >

 ُحرْبآلس يفي ْباَنَف اهنارتْنَّرَفْنَم

 .ًربخلا فذحف .مكل لصأ الو : دارأ كلذكف .حارب يدنع سيل :يأ

 سد ُهَناَم يذلا لسن منك امن مار هدم نلعب مق ولو

 «(ب) يف همامتب تييلا دروأو .كلام نب دعس تيب رخآى لإ لصألاك (ك) يف تيبلا حرش دروأ )١(
 .ًامات لصألاك حرشلا هب قحلأو

 .«ةخل اهّرسكو اهُميم حتشو» :(ب) ةرابعو .هةغل اهرسكو اهمضو ءاهّميم حتفتو» :(ك)ةرابع (۲)

 «(ربخ)و (رقب)و (ذذح)و (ثنأ) برعلا ناسلو ء١١۱٠ ١/ ؛هناويد يف جاجعلل ناتيبلا (۳)

 يناعملاو «۷/1۷و ٠١١/١١ ؛صّصخملاو «(رقب)و (ثنأ) سورعلا سورعلا جاتو

 «(رجح) سورعلا جاتو ء(رجح) برعلا ناسل يف ةبسن البو . ١٠١١/١ ؛ريبكلا

 ناويدلا يفو . لصألا يف امك حّقلُت» انطبضو . 1٠١ /١٠و 189/17 ؛صّصخملاو

 نونلاب «اراقبنا» رداصملا ضعبو ناويدلا ةياورو . فاقلاو ءاتلا حتفب «حّفْلَت» :(ك)و

 . ةدحوملا ةيناقوملا

 .«لصألا» : (ك) يف عدد

 )٥( يناثلا دلجملا يف هداشنإ داعأو « 85 ٤ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس ص١ ١ ح/ .

 .«مُترص امل :ىوريو» :(ك) يفاهتحت (1)

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 0

- 4 



O ۳( 

 هدنعو ٠ جف نب هللا دّيبع نب ِنسحلا دمحم يبأ دنع ٌرضح ناك دقو «لاقو

 وقار

 :('!بّيُطلا يبأ ىلإ اقوم : هل ٌلوقيو هّمُكِب هيرضي َلعجف ءدَفَوُي روب

 لالا غ سائلا عَضْفَأَو لاعفلا ف سالا ٌمْرْكأاَي.١

 "لاوثلاؤتلئقاذكَهف | ًاقوس :روخبلا اذ 2 تلق نإ .؟

 و - 5 - 3 - 5

 «ةرخبأ» :هعمج 2 لاقيو طخ وهو ءاهمضت ٌةماعلاو ,عايلا حتمب هروخبلا» وه

 .دارفإلا 2 ناقرتفيو ؛عمجلا 4 ناعمتجي ؛ٌةرخبأ «راخبلا» عّمج 2 لاقي امك

 2777/7 ؛نايبتلاو ء۳۲۲۳ ؛يدحاولاو ؛ ٤۱1/۲ ؛دمحأزجعمو ء7١7 ؛هناويد يفناتيبلا (#)

 .۳۷۸ /۳ ؛ يقوقربلاو « 516 ١/ ؛ يجزايلاو

 يبأ ىلإ ًاقوس :لوقيو «روخبلا هّمكب برضي جغ نب دمحم وبأ لعجو» :(ك) يف ةمدقملا )010

 . (د)و (ب) نم حرشلا عم ناتيبلاو ةمدقملا تطقسو .«لاقف «بيطلا
 . امامت لصألاك (ك) يف تيبلا حرش دروأ (۲)

 هس للو س



0 

۲ 

.۳ 

1 ( 

 0 2 ما ## م ر

 :('!.ورلا ديب ُهَرْكْذُي نري مل عليك نبا نأ ۃازُفلا/ ضْعَب هل ٌرَكْذ دقو :لاقو
 رص «apg pe مم مل

 الوهلسو اتنيباتنوزح بوجي ْغَلْعيَك نب لهاجلا مالک يناتأ .

 “ديوَ َناكَن يحمر ىوس ينييو لئاح َءارضَص نبا َنْيَب نكي مل ولو.

 ل 8 ل م 5

 .")ينلاني الو .ينُكردُي الف هيلع ًاليوط :يأ] .همأ مسا:«ءارفص»
 م و 8 ماض #٠ رر و 26 2 - وى وام مارا ل ىإ و

 اليلق ءاكيلاب ىلست نكلو هتاهأ نم ىلع نومأم قاحسإو

 و

 ناكل «ءاكبلاب ٌلّمجَت» : :اتهماه لاق ولو هسفن ظطوقسل هتيهي نم هّنمأَي : :ىأ

 ا ةبشأ

9.٤ 

o 

(4%) 

(000 

00 

(۳) 

(4) 

(0) 

 مار ا, 0 4 ا

 ةه م مم © م ده رم راک ع ماو م مار

 (ةادلُيلَذ ءاجهلا لبق نم ناك دل 19 هياجهي 5 امتي

 يتلاو ۳٤١« ؛يدحاولاو ٤۷١ /۲ ؛دمحأز جعمو ۲۲۱ ؛هناويد يف ةمّطقملا
 ش ا T/ + يقوقربلاو ١ ؛ يجزايلاو

 غلغيك َنبا نأ هفرعف «بيطلا ابأ قشمدب ةازغلا ضعب يقلو» : (ك) يف ةمدقملا

 .(ب) نم اهحرش عم ةمّطقملاو ةمدقملا تطقسو .«لاقف «مورلا دلب يف
 .نتملا يف هانتبثأ ام هيلع دازو لصألاك (د) يف هحرش

 .(د) نم ةدايز

 وه امّنإ «لامج انه ء ءاكبلا يف سيل» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . «لجرلا لاق امك مقوا «یّلس» نكلو

 . «ًاظفلو ّىنعم دايج ناسح تايبأ اذهد :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

~۹۹ = 
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 :©")رئاشعلا ابأ دمي ؛لاقو
 ۰ ا #8 وو 1 - rE ر ف ا ملام © مرفق و را مم جا

 (!هوَنتَق م كقارف يسسح لوا هلص الو مكعبر اوبسحت ال١٠

 وحن ءهيف راثآلا نم صخش ام «ُّللُط»و ءاتش وأ َلِزُت ًافيص «لزنملا : «عيرلا»
 اضع نع َمُثْدَعَب ان :يأ. هيف لوقلا َمّدقت دقو .'' كلذ ريغو .ٌباثألاوإ دجسملاو دتولا

 سردو
 a ماعم 0 و رر مه مر رر ٠ه و رف 0 و رە ما يام رف

 ("هئئدعلا مكاوه 4 ترثكأو مكب سوفنلا هّلبق تفلت دق .«/

 "هل ورم رص هيفو انشحوأو لهآ هيفو الخ .۳

 ةميرصلا» اًمأف .«مارصأ» هعمجو ءاهيف ْنَمب تويبلا ّنم ٌةعامجلا :«مرصلا»
 7 و م , هما قر وا ل كورال 3*3 1 170

 ناك نإو وه :لوقي .ىعرملا نم هلبإ حوري :يأ :«حورم»و .لبإلا نم ةعطقلاف :ءاهلاب

 :714 / ؛نايبتلاو ۳٦۲ ؛يدحاولاو ۵۱۸/۲ ؛دمحأز جعمو 774 ؛هناويد يفةديصقلا (#)

 . ۳۸۱ /۳ ؛يقوقربلاو ‹ ١/ ٤٥٥ ؛ يجزايلاو

 .(د) نماهحرشو ةديصقلا عم ةمدقلا تطقسو .(ب) نم تطقسو .لصألاك (ك) يف ةمّدقلا (1)
 لزنملا : عبّرلا» :(ك) شماه ىلعو .حرشلا ضعب هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۲)

 الد طبضو .«كلذ ريغو يفاثألاو دجسملاو دتولا وحن راثآلا للطلاو . ءاتش وأ ناك ًافيص

 . «ًأعم» اهقوف بتكو ءاهحتفو نيسلا رسكب (ك) يف «اوبسحت

 .«. . . .متدعب ال :يأ» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس )۳(

 .(ك) نم ةدايز )٤(

 لصألا يف حتفلا وبأ هحرشي ملو . (ب) نم تيبلا طقس (5)

 .اهرسكو داصلا حتفب «مرص» :(ك) يف اهطبض (3)

 ل أم :(2) ف هحرشو .ًابرطضم حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۷)
 نمب تويبلا نم ةعامجلا : مرّصلاو «لاخ هنأكف «مهدعب هب دتعُي مل هلهأ ريغ ٌعبرلا نكس

 :مرصلا :ن ع» فاضأ مث . .«لبإلا نم ةعطقلاف [اذكإ مرّصلا امأف «ٌمارصأ هعمجو اهيف

 .«منغلا نم عيطقلا

 اا



 نم ٌمرِبص هيف ناک ناو شحوم ًاضيأ وهو «مهايإ يدّقفل يلاخلاك هّنإف دعب هّلح دق

 .هيف دحأ ال ٌرْفَف هناكف هيف اوناك ْنيذلا هبابحأ اوسيل منال ؛ساتلا
 )ر ن مع مر

 دب هجري سمشلا يضر ام كف نع بيبحلا كاَذَراَس ون ٤.

 .مكريغ لزنملا 2 مكّماقم موقي سيل :يأ . هّلْبَف يذلا ّريسفّتلا كوي ثيبلا اذه

 ع

 “اوو ٌةَبابَص اب لو روداو ىولاو هنأ . 0

 ٌنوكيف ٠ )" !اضيأ م هاوه بحأو: :يأ ءبصن عضوم 2 «ىوهلا» نوكي نأ ُؤ زوجي

0 

 :("!هلوق ىنعم نم ًابيرق
 2 03 ګر و ا

 لحان ىتف لکو يلوحت مكقشع نم قشعأل ياو

 م هح : :لاق هناك ءةهب مسقأ هّنأل ؛ ًارورجم «ىوهلا» نوكي نأ ًاضيأ زوجیو

 كب يرتحبلا لاق امك "بحل (' ينإ ىوهلاو

 e» e» ea ھ۵ داهتجا يذ ٌةَقَلَح كاَوَضَو امأ

 وتو و ر

 دادو ؛زمهلاب «رؤدأ»و رمه الي روداو هنايد»و «رود»و هر د» :لاقيو

 فلل

00 

)۳( 

2 

22) 

00 

(v) 

(A) 

0) 

 .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس

 .(2)يف امك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف طقف تيبلاردص دروأو .(ك) يف ًاييرقت هلمكأب تيبلا حرش دروأ

 (ك) نم اهدعب ام طقسو .(ب) نم باوّصلاو ؛ «ًاضيأو» لصألا يفو .(ك) نم تطقس

 «. . .ىوهلا نوكي نأ ٌروجيو» : هلوق ىلإ (ب)و
 . ۲۵۹ ؛ هناويد يف يبنتملل تیبا

 .(ب)و (ك) نم تطقس

 .(ب)و (ك) نم تطقس

 «. . .راد :لاقيو» :هلوق ىلإ (ب)و (ك) نم اهدعب ام طقس

 . داشرلا نم كيف يلا دعي :هزجعو ءا/ غ /۲ ؛هناويد يف يرتحبلل تيبلا
 ىنعملاو «ىوهلاب مسقأ هلأ رعشلا ٌةعْلص لمتحت يذلا» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ديحولا ىلع در شماسهلا ىلعو . فكن هيفو «بارعإلا | قيرط نم لمتحمرَخآلا

 ديكأتلا نم با بح لب ءركنمي سيلف ىوهلا ىلإ بحلا ةفاضإ امأ» : هيف ءاج :مهدحأل

 . «الوعفم هلعج نميف ريخلا بح ُتببحأ يأ ىلع هللا باتك يف درو دقو «نسحلا
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 : "ور

 ر لاق :تيقس اذإ : :ةروصلم ضدأ : لاقي

 يعمصألا ثعمس :َلاَق ؛ينزاملا ٍنامثع وبأ ينكدح :دربملا ساّيعلا وبأ لاق

 :مهلوق نم «ينطعأ : يأ ءينرصنأ رصن اي ديري :لاق ءارصن ًارصت رص اي: لوقي
 ًأارصن رص اي :لوقي ٌةديبع ابأ تعمسو :لاق رّطملا اهّياصأ اذإ : :ةروصنم ضرأ
 نع الإ هَل مل ٌةديبع ابأ نأ ثملعف «بجاحلا مسا نصنو ,هبجاحي هير ارثصن

 ولو ءاهقراف نم ىلإةئماظ يه : يأ» : هلوقب حرشلا أدبو «(ك) يف تيبلا حرش ضعب دروأ (۱)

 دروأو .راصتخالا ضعب يف دهاشلا رخآ ىلإ لصألاك لمكأ مث . «اهدوجت ثويغلا ١ تناك

 . «اهلزني» : هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا

 .«لاقيو» :(ك) يف (۲)

 ` «(رصن) سورعلا جاتو ء(رصن) برعلا ناسلو ؛ 174 ؛هناويد قحلم يف ةيؤرل ناتيبلا (۳)
 2719/5 ؛بدألا ةنازخو ۸۷١ /۳ ؛ةغللا لمجمو : 4757/0 ؛ةغللا سيياقمو

 774-81 /۱ ؛حاضیإلا دهاوش حاضيإو ؛77/4 ؛رردلاو ؛١/٠74 ؛صئاصنملاو

 ۱۸۵٥ /۲ ؛باتكلاو ۳/۲ ؛لصفملا حرشو ۲٠۲ ؛حاصفإلاو ۲٤۳ ؛حاضیإلادهاوش حرشو

 . ۳۵۸/۱ ؛بهذلا نيع ليصحتو ۰۱۸1و

 برعلا ناسل يف ةبسن اليو . هناويد يف سيلو 0٤« ؛بهذلا روذش حرش يف ةّمّرلا يذلو

 رارسأو :(ءايلا)و (رصن)و (رطس) سورعلا جاتو ؛7717/17 ؛ةغللا بيذهتو «(رطس)

 283/4 ؛رئاظنلاو هابشألاو ١/ ۳۳١ ؛لوصألاو ۲۸١ ؛يدضعلا حاضيإلاو ؛ 7417 ؛ةيبرعلا

 ۲٠٤/۲ ؛عماوهلا عمهو «۲۰۹ /4 ؛ةيوحنلا دصاقملاو ۳۸۸ /۲ ؛بيبلا ينغمو ؛77/7 ؛رردلاو

 رظناو .رداصملاو (ب) يف امك هانطبضو «مضلاب «راطسأود لصألا يف هطبضو . ٠١١ /و

 .هريغو 7774-741 /۱ ؛حاضیإلا دهاوش حاضيإ يف تاياورلا ليصافت

 هتبثأ امك ًاضيأٌر صن همساو « هبجاح ىلع هضحي رايس نب رصن يف تايبألا نأ تاياوّرلا نم مهفيو

 . لصألا يف ينج نبا ةياور ىلع انيقيأو « ةمجعملا داضلاب رضن رداصملا ين وهو «لصألا يف انه

 :ىلوألا .ناتياور ريثك ناويد يف تيبلل )2(

 هس ١5غ -



 وكر م

 :("!ءاّرَقلا نع يرُمَشلا نع ٍدهاجم نبا نع دمحم نب دمحم ىلع ٌتأرقو 0(

 حاولا دبع ثقب ٌراجحلا رص الاف عيبا هأّطخأ ناك ْْنَم

 :(ًاضيأ دانسإلا اذهيو
 ما راح »ب عم مام مي - 052 37 سما م ماج

 ٍرماع ضرأ يرصناو ميمت دالب يزواجق مارحلا رهشلا لخد اذإ

 “)يلزي ناك يذلا بيبحلا ينعي هريغ ىلإ ةئماظ ينهو ٠ ءاهبيصُي رّطملا :لوقي

 : "راق ؛دحاو ٌلاَلمَملاو لطهلاو ٌلطاهلاو
 سم ړم

 بر خرابو شجأ لَم اهقراعم اَقَع زايدلا نمل

 "هَئحترمَو يملعاَفةَمْيقم |اهتَياَدِج اي كنم ايَرَحاو

(1( 

(۲( 

 قرف

)€( 

)۵( 

0( 

)۷( 

 لاحرلا رودص هب اتما ثيح ورمع ما ىو شلم هللا ىقسسف

 : ةيناثلاو . ۳۹۸ ص ًاتيب نيرشعو ةثالث يف ةديصق نم ١١ تيبلا وهو

 باكرلا رود ص اهب اتصناثيح ٠ ورسمع ما ىوشم ثيغلا ىقسف

 . 0٠٤ ص ؛يّنج نبا ةياور هلأ ققحلا ركذ «هدرفمب تيب وهو

 (ح) عضوب لصألا يف اهديقو «ةلمهملا ءاحلاب ««تحن» :(ب)و (ك)و لصألا يف يذلاو

 (2) يف ةيفاقلا نأ ىلع .داصلاب «تسصن» ريثك ناويد ققحم دروأ امك سیلو ءاهتحت

 . «لاعتلا» :(ب)و

 .«لاقف ءءاّرفلا دشنأو» :(ب) يقو ««ءارفلا دشتأو» :(ك) يف ةيلاتلا ةرابعلا

 . هيلع رثعأ مل

 .(2) نم هدعب ام طقس

 . 0 18ص هيف هداشنإ داعأو ؛١77ص لوألا دلجما يف هجيرخت قبس

 .(ب) نم اهدعب ام طقس

 ميجلا حتفب ةيادحلا» :(ك) يف تيبلا حرشو .(ب) نم امهحرش عم (8و ۷) ناتيبلا طقس

 .«ةيبظلا : عد : لاق مث ‹ ايظا دلو اهرسكو

 س إو س



 هذه ةيادج :يأ ءاهريسفت ّمَدقت دقو ءاهرسكو ميجلا حتفب ذب يَبَظلا :«ةيادجلا»

 .رادلا
 0 اَمَت | E 1 ق ت . لَو انهي يب 2ْ ملا ل اخ و۸

 نم ٌعمَجُت ٌطالخأ وه :يعمصألا لاقو نارفعزلا :«ريبعلا» :ةديبع وبأ لاق

 .لقتي َءيشلا لفت :لاقي عيرلا ٌةرْيَغَتْما :«ٌةَلَمَتلادو . هيف لوقلا مدَعت دقو :بيطلا

 : "لاق ل ءلافتم يهف اهتداع نم كلذ ناك! ذإو لفت ةارماو

 لقتلا ىلع يطفي اهر ةتهدو هم تج ميظع بارج ن نم مك

 :: سيقلا ٌؤرما لاقو :")سيقلا ٌؤرما لاق

 لافتمَريَغٌةَنُههَيَلعلَيمت اهبايثوم اهْرَتَبا عيجضلا ام اذإ

 .ةّلفّتلاك يدنع ٌتراص اهنع تْلُ اذإف كب اهفّرَع ٌبيطي ناك امَّنِإ :يأ
 و و م سما ر زل م

 نجت ْنّمُْضْعَبلْجّشلاَو ثحاي لا ابا قومي ُهُضْعَب نم نبا ان. ۹

 3 نإ .ىّتع ثحبي نم ابأ قوضأ امّنِإ :هانعمو ءانركذ دقو دولا :«لجتلا»

 : "لاق ,ةرورضب َسيلو ؛ .مظنلا اذه ىلإ هتداق رعشلا ةعنص

 اوُمَعَر هئادعأ نم تن أ يذلا انآ :اهل تلف رکد ىلع َتْنا نم :تّلاَق

 امك مّظَتلا اذهب ىنأف

 نم كلذ ناك اذإ ةلفت ةأرماو .ًالفت لتي ءيَّشلا لفت :لاقي» :(ك) يف تيبلا حرش دروأ 0(

 . حيرلا ةنتنملا :ةلفتملا . ةحئارلا ةهبرك» :شماهلا ىلع بتك مث . طقف ««يهف اهتداع

 . «ةحيبقلا ةحئارلا

 . ١١٤ص هيف هداشنإ داعأو 1/4 ؛ يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس 00

 . كانه رظنيلف ٠١ ص هجيرخت يف اندزو 7١ ؛ هناويد يف سيقلا ءيرمال تيبلا 0(

 .«ةرورضب سيلو» :هلوق ىلإ حرشلا ضعب دروأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )٤(

 . هيلع رثعأ مل (60)

 «ثحابلا»ب ضرب مل «هضعب نم نبا انأ» :لاق اند :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )3

 . «ةعنصلا يه هذهو «هسفن ابأ وه ّركذ «هابأ بلط ىَّتح ؛هسفن

۹ - 



 يح اودَقنَأَو ورمل نم مل َدودِجلاَو كْدَي امن ٠١

 یشعالا ل ؛هترخفف ينرخاف :يأ ءهترفنف نالف ينرف ل ,() ةءألا اق کک او رک رک و لک :ٌرضاث :ٌلاقي
 ورب و

4 
 رفاق روما فرت او امُكُيف ىّضمف يرغش تلف دف

 .هسفن لب هل ٌةليضف ال نم هدودجب رخفلا ىلإ جاتحي امنا :يآ

 (r) هرو و شو سم

 هتقتعم حورأ يرهم سو هَلمَكشم حورأ ب ضعل ارسخُف ١

 م سرب سادرإ سم رر

 هتنعتتمو هريخ ًايدترم هب تود ذإرخفلا رَخْفُيلو .۲

 . ار م 4 2 e سا مس 0

 ُهَنَعِجاْثْيَح ءركاورالل ا اقألاهبهّنإلاَن يب يذلاانأ./

 ل ت

 .ىلاعت هللا هلعج امكيح : :يأ

 # م ور رع

 هَلَمَّسلا اهغيست ال ةَ ةصغو اهيماركلاحرفت هد موج . ٤

 َرادقألا هب هلإلا نيب يذلا انآ :هّلوق وهو لوألا تيبلا ردص ريسفت ثيبلا اذه
 .اهصّقنل ضّرعتي نأ تيبلا اذه مس اذإ ٍلّجَرلا اذه ىلع ٌبصعتي دحأل يغبني امو

 Lk يذلا نم يدنع نوهأ همي داكأ يذلا باذكلا نإ 5

(1) 

(CY) 

 قرف

 عدد

)0( 

(0 

 و مك ي ل و 93 رم 2 و و
 ردصم بذكتلاو «.بذنك ردصم بيدكتلاو بادكلاو «بدكو ردصم :«باذكلا»

 «هورقن» تحت بتکو .دهاشلا ادع « لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 غو هيلع اودان» :(ك) يف

 سورعلا جاتو ء(رفن)و (ريخ) برعلا ناسلو « 147 ؛ هناويد يف ريبكلا ىشعألل تيبلا

 . ۲۰۹/۱۵ ؛ةغللا بيذهتو ء(رفن)

 نيعضوملا لدب لعجي لب «؛حورأ» نوی ال نأ يغبني ناكد : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 .(ب) نم حرشلا عم )17-١15( تايبألا تطقسو .ةّعّنصلا يف نسحأ ُهّنإف «هريغ

 .نيغلا مضب (ةَصْغو» : (ك) يق اهطبض

 لدي لوقلا ضب نأ ملعأو «بجعلا عمسأ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
 . «هلئاق لقع رادقمىلع

 .«هعضوم» :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ
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 موقب ضرعي . ."![ًاباَدكت بّدكت :لوقي نأ ًأباَدك بدك : لاق نم سايقو] ٠ ًاباذكت بّدكت ميلا ل يفز
 .هعضوم اذه سیلو .ًاباذك هّثيَذاك ردصم «ُباّدكلا» نوكيو ءرئاشعلا يبأ ىلإ هب اوشو

 ر رقلا نع ٍمهَجلا نب دمحم نع ىسوم نب دمحأ نع دمحم نب دمحم ىلع تأرقو
 لع الو باذك آل ًافارتعاو هب ًاهَحَرَمَف هّنم بالام َءاَج اذإ

 :("!فيَحُملا لاقو .فيفخُتلاب (74اباذك الو ًاوغل» هنع هللا يضر ٠ «يلع أرّقو
 اياذك اهتمة بملك ارز تانيقلا عفانم تدجو

 )كت الوڙجاع الو ناو الوادم الو لابم الق.

 :ةَلَكٌدلادو .ٌةَمّلُظلا يهو ءىجدلا نم «لعاَقم» وهو عداخملا ٌرتاسملا :«يجادُما»

 :اولاق امك ,«ًءات» «واولا» تبلقف :«ةلكو» : هّلصأو هريغ ىلإ هرمأ لكي يذلا ٌفيعضلا

 ترواش برعلا نم ٌةأرما نأ/ يعمصألا ٌركذو دوو ٌَمَحَو امهلصأو ةدّؤتلاو ٌةَمْحَشل

 ةت ةو ِهّنإَف ءيلعفت ال :اهل ٌتّئاَقه ؛ و رخ
 مسام قود

 °“ لجعلاو جاجحلاو ىَضَتلملا كا - قت رَِمَف ةف س عراد. ۱۷

 ةمختلا
4 
1 

 اويراضت اذإ :اوفياستو موقلا فاتسا :لاقيو «فيسلاب هّكيرض :يأ : «ةتَفس»

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (0)

 .هيلع رثعأ مل (۲)

 رحبلاو ؛3504 /۳ ؛ساَّحَّنلل نآرقلا بارعإو : 47١ ؛ءالضفلا فاحتإرظنا ٠١. ؛أَبَتلا (۳)
 ريسفتو 2114 ؛يناّدلا ريسيتلاو ۲٤٠/٠١ ؛يسوطلل نايبتلاو ؛«516/8 ؛طيحملا

 71١" ؛هيولاخ نبال ةجحلاو ۱۸٤/1١ ؛يبطرقلا ريسفتو ٤٠و ١٠/۳١١ ؛يربطلا

 نآرقلا يناعمو ٠١/ ٤١١ ؛يسربطلل نايبلا عمجمو « 114 ؛دهاجم نبال ةعبسلاو

 .۳۹۷ /۲ ؛ يرزجلا نبال رشنلاو ء١7/١1 ؛يزارلا ريسفتو ۰۲۲۹ /7 ؛ ءارفلل

 .هيلعرثعأ مل )٤(

 ىلإ هرمأ لكي يذلا فيعضلا : ةلكتلا :ةّلكُت الود :لاق هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس )٥(

 .؛هدأوو ةمخو هلصأو هدؤتو همخت اولاق امك ءات واولا تبلقف «ةلكو هلصأو «هريغ

 ؛(ب) يف تيبلا ردص دروأو .«فئاس وهف» :هلوق ىلإ لصألاك (ك) يف تيبلا حرش دروأ 0
 .«فئاس وهف» : هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو
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 فئاس وهف هب برض اذإف .فيسلا ةعم يذلا :فيسُلا : :ٌةدي دع وبأ لاقو .فويسلاب
 ,("اطنقت نب عفان لاق

2F 

 "بسه الو ٌعوو ال فیسلاب هي سا يعقل تعرفت دقو

 “4 دوقلا حقنا اهیفراحي ةّيفاَقب هئعزر عماسو

 )0( 2 م 5

 : لاق ءريحتي :«راحي»

 مد

 7 5 e 7 نا م م ا 1 مد
 :لاف ةصفح يبأ نب ناورم نإ : :لاقيو ؛مراتخيو لوقلا بذهب يذلا :«حفنملا»و

 ةعيرأ أ 2 اهضرعأو .رهشأ ةعيرأ ج اهحفنأو ٠ .رهشأ ةعبرأ ب ةديصقلا لَمعأ ين
 ت م .- م مم

 لاق: بلش ىيحي نب محا لاقو . فتا يلوحلا اذه: هل ليقف ٠ اهروظأ مث .رهشأ

 لوقلا ديجلا ؛ٌةلَوقلادو . بذا ىق :يأ حنا يلوحلا ٍرعشلا رعشأ :قدزرفلا
 رت ر عدلا

 .ةلوقم : :لاقي الو ٌةلوقم ٌةملكو ,لوقلا داجأ ا اذإ : :ةَلاوقتو ٌلاوقتو ُلوُؤَف لجر هريثكلا

0010 

(۲) 

(۳) 

 عد

 «فيسلاب هتبرض اذإ هتفس :لاقي» :داز هنكلو ءانرشأ امك (ك) نم اهدعب ام طقس

 .«حيرط :ىقلو ءاصعلاب هتبرض اذإ هتوصعو
 نب عفيونل اتيب نيرشعو ةثالث يف ةديصق 177 ؛هيلامأ يف يِجاَجَرلا دروأ دقو ؛هيلع رثعأ مل
 :اهعلطم «يسعقفلا عيفن

 ٌبورط تملعامكّنإتبرطو  ٌبونَج ةادفلاهتّيطل تناسب

 ىلإ اهمامتب ةديصقلا روظنم نبا لقن دقو .ديكأت لكب اهنموهو ءاهيف تيبلا اذه دري ملو
 طيقل نب عفانو «يسعقفلا عيفُت نب عفان :ءارعش ةداعل اهتبسن ركذو ؛(طرم) ناسللا

 .ًاضيأ يدسألا حامّطلا نب حيمجلل بسن امبرو .يسعقفلا عيَمن نب عفيونو ءاذه يدسألا

 . ًالثم (أيه) سورعلا جات رظنا

 الو مالكلا نم اهرواج ا قيلت ال تيبلا يف «ةلجعلا»» :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب

 . يج ًاضيأ اهانعم

 يف هحرشو .«حّقنملاو» :هلوق نم لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف طقف تيبلا زجع دروأ

 لاقي الو ةلوقم ةملكو «لوقلا داجأ اذإ ةلاوقت تو لاوقتو لوؤق لجرو «يفنملا : حّقنلا» :(ك)

 .«رعشلا ديجلا :ةلوقلاو «هرعش يف [اذك] قوشي يذلا حقنا : ع» : لاق مث «ةلوقم ةملك

 .هيلعرثعأ مل )٥(

 س ۹۹



 ("هَنَكَأ يذلا َرْبَخلا يواَسُي ل نم يعم ٌمامّطلا "دهلشأ امير 4

 هدهشأو» 2 يذلا ريمضلا ىلع «يعم» نم «ءايلا» تداع اًملف :«يعمؤ» دارأ

 ىلعو» : تلق تّتش نإو .ٌزاب هدي ىلع هب ثررم : :لوقت امك ءواولا/ نع ىتغتسا

 2 !ءمدي

 هال الو 2 ماع م مم e 0 هم

 هتهج نم مغري ردردلاو هفرعأو يب لهجلا رهظيو .

7 (), 
 !ليمج لوق نم ده

 ۴ي نوفرع دقوا اذه نم : :ٌنوُلوُقَي ةينثنم ًالاط "يشار ام اذإ

 وه نود جدلا ب «هضرأ ريغ كهل هوقو ؛دحاو

 سرع س8

 اكل يملا لا نإ و البلا نإ

 :ءاهلا رسكو ةزمهلا مضب تب هش : (ك) يفو . حرشلاو نتملا يف لصألا يف اهطبض اذك 000

 . (دهشي) د :رداصملا يف يهو

 .ًاماق لصألاك (ك) يف حرشلا دروأو .(ب) نم اهحرش عم (۱۹-۲۱) تايبألا تطقس (۲)

 ٌركذي نأ لّبملاو بدألا لهأب لوقلا اذه حبقأ ام» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۳)
 ىلعو .«مالكلل لحما ةبنجتب قلَح ظفل هاف ««زّبخلا» مساب امّيسو ٌرْكذلا اذه َماعطلا

 . طقف «هنع هللا افع» ةرابع اهنم تنيبت «ةحضاو ريغ تاملك ةدع رسيألا شماهلا

 حرشو ١/ ٠۲١« ؛يقوزرملل ةسامحلا حرشو ؛١٠۲ ؛هناويد يف ةنيثب ليمجل تيبلا (4)

 ةياورو ء77/7١/7 ؛يرمتتشلا ملعألل ةسامحلا حرشو 704/١ ؛يزيربتلل ةسامحلا

 ؛١7 5/١ ؛يلاقلا يلامأو ۲۳۸/١ ؛يرعملل بوسا ةسامحلا حرشو ؛١٠ ١ ؛ ةسامحلل يقيلاوجلا

 ناسل يف ةبسن البو ۳۷١/۲. ؛بلطلا ىهتمو « 477/١ ؛بادآلارهزو ٠٠١١/۲ ؛ةدمعلاو

 . ةبانج نع ًالبقم ينوأر ام اذإ : امهيف هردصو ء(بنج) سورعلا جاتو ؛(بنج) برعلا

 زجع يف لكا هداريإب تيبلا اذه يف يبنتملا ٌنِسْحَأَت :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب (5)
 1 1 . «داجأو هللاو يإ» :شماهلا ىلعو .«تيبلا

 . ةكلمت لاملا ضعب لام اب رس :هردصو «۲۸۷ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (3)

 س ڳو س



 ."هل ًاضيأ اهّلهأو َدالبلا نأ ٌركذ كاذو ؛ٌةدودحم ًاضرأ رئاشعلا يبأل لعج هّنأل
 (هَنجو هسيلج نم هبا كلم ىدت هدع اهبيحسأ .؟

 بحتال اهّنأ ؛ءاهلجو» هجو وإ ."![هسيلج ىلع العجي ْنَأ ةبايث فاخت نأ 2 ع مام 3 7 9 ا 75
 . كب ًافرَشت ثت هّتقرافم

 “محلا هيس لوُمحم لوا هلئانك هناملغ ضييو ٣ #2

 هيلإ ًاضيأ مهتسفنأ اولمح مِهّنأل :مهعم امل نيلماح اوناك ن ناو «نيلومحم» مهلعج/.

 عم ُةَهلا عهيلع تمتشا اّ: :لقف تئش ناو ءهناملغ نم هلمحي نمو هلئان بي هن ديري
 و ور

 هةّنَدَب يذلا ُدولاَلثملْدْبَأ الونيَسحلاحدمأآل ّيِناَم 3

 .هرعش ذب ٌريثك هّلثمو ؛هسفتل ًاميخفت هقيدص هّنأك دوپ رئاشعلا ايأ لعج

oوما ام ناسيا ٌعَتَبْمأ اربح هدشع نسيعلا تضخأأ “ 

 امن ءحدملا ء ًءاصقتسا تيبلا اذه يف يبنلا ادري ملا : (ح) ديحولل قيلعت ل زصألا يف هدعب )١(

 : هلوق

 ةلح هضرأ ريغ يف بحسسأ نأ رئاشعلا يبأ نسم ًاييحتسسم

 سال وادع يف ب صني الجر بلا ناكو «ٌةدنحءادحألا ةدباكم نم هرجضل نع ليحراب ناني
 ريغ مالك رسيألا شماهلا ىلعو . «ةلوّدلا فيس ةرضح نم هجرخأ اذهو «ملحلاو ةارادلا ليلق

 . ةتبلا ءورقم

 .دازو «لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا زجع دروأ )00

 .(ب) نم ةدايز (۳)
 .(ب) نم ةدايز )٤(

 .(ب) نم امهحرش عم (14١و ۲۳) ناتيبلا طقس )4(

 .«نأكد ربخ انتبثأ ام باوّصلاو «نيلومحم» : لصألا يف 030

 :هلوق نم (ك) يف تيبلا حرش أدبو . حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۷)
 6. .بذاك لجر : لاقي
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 "لاق بيرلا : :«نيملادب ينعي

 متي مل تمنام اذإ كيَلَع ًانيع مهل إيلا رايد قوق: :اوُلاَق

 «”اهَسْفَن «نيعلا» دارأ نوكي نأ ٌروجيو .نيعلاب بيقرلا هّبش هّنأل ؛اهّكّنأو

 باذكو بوذگو بذاك ٌلجر : :لاقيو '' 84بار ام يهجو ب نيب له: ةانعم نوكيف

 ٌةفيفخ ُبُدِيُدُكو ,نافرصتي ال ٌةَناَبْدَكَمَو ٌنابدَكَم : :ديز وبأ لاق نابّدُكمو نابذيگو

 لاق :لاق ءنّسحلا نب دمحم ركب وبأ انربخأ .(' دک بوُدَك عمو ب بدبو ءلالا

 مكتتسلا فبصت امل اولو 78 :ىّلاعت هلوق  ييحي نب دمحأ ينعي .سابعلا وب
 هب لوعفم «بذگلاو» ةنسلألا ىلع هدر «ُبّدَكلا» :لاق اذإ :لاق "ُبُدُكلاَو ب ذكلا

 ذر ُلاقيو ؛ .مكتنسلأ فصت ام نم الدب هلعج ««ام» ىلع هدر “ بنگلا َءيِرُقو :لاق

 نب دمحم هللا دبع يبأ نع بتاكلا ٍنْيَسحلا نب يلع ىلع تارق . بگ بذاك عمج

 يعمصألا يخأ نب نمحرلا دبع يندشنأ :لاق < «يمع يندشنأ :لاق ,يديزيلا ساّيعلا

 :يممصألا ريغل
 ٌةَعَلولا بَدُكلا ثيدح لَحَمْضا اذإ ةف َماَوُقَألا عمق لفي ىَتَم

 «. . .نأٌروجيو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (۱)

 .هيلع رثعأ مل (؟)

 .رسفلا رشقو (ب) نم ةدايز (۳)

 6 . .تلمأ :لاقيد» : هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس )£(

 .«بّذُك : بذاك عمج يف لاّمُبو» : هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقس (5)

 ) )1التحل٠١١١.

 رحبلاو ‹ ۸/۲ ؛نمحرلا هب نم ام ءالمإ :رظنا . براحم نب ةملسمو ةلبع يبأ نباو ذاعم ةءارق يه (۷)

 2184/7 ؛نايبلا عمجمو « 477/1 ؛فاشكلاو ۱۹1/۱۰ ؛يبطرقلا ريسفتو «040 /0 ؛ طیحملا

 . 1719/1 ؛بيبللا ينغمو 21١7/7 ؛ءارفلل نآرقلا يناعمو ء۲٠ /۲ ؛بستحملاو

(A)فاحتإ :اهيلع دزو ؛ ةقباسلا ةيشاحلا يف ةدراولا رداصملا رظنا . نيرخآو نسحلا ةءارق يه  

 براحم نب ةملسمل ىرخأ ةءارق كلانهو . 117/14 ؛ يربطلا ريسفتو ۲۸١ ؛ءالضفلا

 .ءابلا حتفو لاذلاو فاكلا مضب (بذكلا» يهو ءركذلا ةفنآلا رداصملا يف اهدجت بوقعيو

 (بذك) سورعلا جاتو ء(علو)و (بذك) برعلا ناسل يف يساؤُرلا داود يبأل تيبلا (۹)

 . 177/١ ؛حاضيإلاو هيبنتلاو «(علو)و (بذك) حاحصلاو ؛(علو)و

 مس 789



 "لد ديز وبأ دشنأو

 ها :لَقف ةيناغ لاصوب اتعب دق يناسب د كاتأ اذإو/

3 
 0 ىعمصألا دشنأو :باتكلا 2 «هي .هيوبيس» اهلمغأ يتلا ةلثمألا دَحأ اذهو

 هود مم

 سالخلا بّلُحلا قالتا لثم سالم قم نابي

 1 ع 9ي م را

 .لمأ انأو لما او] ٌلمألاو ُلَمَألا مسالاو .ًالَمَأ هلم َءيّشلا تّلمأ :لاقيو

 :راق . يمت ات ةنلمأو

 لَمألا كئاقلت نعرف ميلاف د عاوَم یتا له َكَريَخ تما

 : م ةمرلا وڏ لاقو
 لباق فّيص 2 يحلا َعامتُجا تلم ىَوَنلا ّنِم ءاشتت ْنَع ىجا ُنيِبلا اذإ

 7 قبس (۱)

(۲) 

(۳ 

(€) 

۹ 

 . 094۸ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس

 .امهيلع رثعأ مل

 . (لمأ) ناسللا رظناو ء(ب) نم ةدايز

 .«. . .ةمّرلا وذ لاق : هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس
 تايبأ حرشو 717/7 ؛بهذلا نيع ليصحتو +144 ؛هناويد يف يريمثلا يعارلل تيبلا
 211٠/15 ؛صّصخملاو 2777/1 ؛ةيوحنلا دصاقللاو ء٤۸ /5 ؛باتكلاو «441/1 ؛هيويس

 .(يقل) ناسللاو 2184 ١/ ؛يزيربتلل ةسامحلا حرشو «4 ٠5 ؛بتاكلا بدأ حرشو

 البو . هناويد يف سيلو ؛ 7177/4 ؛زييمتلا يوذ رئاصيو ء(رصق) سورعلا جات يف ةرتنعلو

 حاحصلاو ؛ 414/7 ؛باضتقالاو ؛04١1 ؛بتاكلا بدأو ؛(يقل) سورعلا جات يف ةبسن

 ل ؛نآرقلا بیرغ ريسفتو ؛(ىقل)

 يف امك هانطبضو .تاياورلا ىدحإ يهو «ركذملا درفملا باطخ ىلع لصألا يف تيبلا درو دقو
 : تيبلا لبق ذإ قحم وهو «لصألا ةياور يّرب نبا نع ًالقت ناسللا بحاص درو .رداصملا

 لمجالواذهيفيلةقانال :ةنلعم تلق ىّ كثترجهامو

 ةنازخلا بحاص ًصنو ء١١٠٠ /۹ ؛بدألا ةنازخو ء۱۳۳۸ /۲ ؛ هناويد يف ةّمرلا يذل تيبلا

 وذ روتكدلا اهنم هرشن اميف هدجأ ملو ؛تايرطاخلا يف ينج نبا هركذ تيبلا اذه نأ ىلع

 .هدحو هلل لامكلاو « يلادلا دمحم روتكدلا هيلع هكردتسا ام الو ركاش راقفلا

 مسا  ؟ —~-



 (!هَلعَر ىّهَولا ةعاس ةوُخْنَم 2 ةمَجمج لك بارض سيل مآ

 :لاقُي الو ل اًةوخَنلا ةتذخأو "' کت اذإ :«ٌوهنم» وهف «لُجَر لا يخ: :لاقي

 ٌةرطبلا :«ٌةّلعَّزلا»و ءلعافلا نود لوعفملا ىلإ لففلا نودنسي ِدامْنِإ ًاديز «توخُن»

 :('!بّيَوُد وبأ لاَ ,هترطبأ :يأ :لجَرلا ٌتلعزأ :ٌلاقُيو .ةرشألا

 عرمألا هَتلَعْزأَو ةنقلا لثم جحمّس ةتعَواط َو ميمجلا لَك

 كلذكو (*!لعَو ُلجرو ٌرّطَبلاو ٌطاشتتلا :«لعزلا»و :ةانعم 4 «ةتلعسأ» :ىوّريو

 : راق . ههبشأ ام

 ردخلا مويلا 4 ب بْرَجلا ٍضاَخَلاَك ةهئامْلظ لعز ناكمو

 “ةد دع قطتم دوجلل ٌناكوت هقرافي ام دوجلا بحاصو .¥

 .ةرطبلا ةلعزلا» :(ك) يف لاقو .حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف طقف تيبلا زجع دروأ )١(

 . «طاشنلا : لعّزلا . هترطبأ لجرلا تلعزأ

 .(ب) نم «رّبكت اذإ» تطقس )۲(

 «. . . ةلعّزلاو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (۳)

 ‹ ٤/١ ؛نييلذهلا ناويدو ء١٠ ١/ ؛نييلذهلا راعشأ حرش يف يلذهلا بيؤذ يبأل تيبلا (5)

 110/1۳ ؛صّصخلاو 27366 ١/ ؛نيعلا باتكو «(لعس)و (لعز)و (عرم) برعلا ناسلو

 « (لعس)و (لعز)و (عرم) سورسعلا جاتو ٠۳۹و ۳۸/۲ ؛ةغللا بيذهتو ؛؟75و

 تارايتخا حرشو ؛ 477 ؛تايلضفملاو ؛؛هتعلزأ» هيفو (لعز)و (عرم) حاحّصلاو

 .ال 5و 5 /۳ ؛ةغللا سيياقم يف ةبسن اليو . 1117/7 ؛ لضفملا

 .(ب) نم اهدعبام طقس (0)

 ١/ ٠١۵ ؛نيعلا باكو ء١۶٠۱ /۲ ؛حاضيرلاو هيبتلاو ٠١« ؛هناويد يف دبعلا نب ةفرطل تسيبلا 0

 ‹ ٠١١ /؟ ؛ةغللا سيباقمو ء(ردخ) ةغالبلا ساسأو ء(لعز)و (ردخ) سورعلا جاتو ۲۲۹ /٤و

 «(ردخ) برعلا ناسل يف ةبسن البو . (رِصَحْلا) هيفو . ٠۹۵ ؛يرجشلا نبا تاراتخمو

 ضسعبو ناويدلا ةياور يهو < اهثاملظ لعز دالبو : :ىوري .۲۹۹/۷ ؛ةغللا بيذهتو

 .ًاعيمج رداصملاو ناويدلا ةياورب انذخأو ؛ برجا ضاخمك» : لصألا يفو .رداصملا

 .(ب) نم (۲۸و ۲۷) ناتيبلا طقس (۷)
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 . 2 ٠ م م ره « م مم 2 32 . 5 )0( ت

 °" هّنرَه مزحم لوهلل ناكوت هرتشضیام لوهلا' بکارو.۸
 0 00 م 2 . 52 رر ص ي 2 2

 "لبق انَقلا رشا ءيوط خل لكما رمحألا سرإُفو ./

 لمح : لاقي ؛ٌداجلا :«لاكلادو ,ةيكاطنأب هتعقو مايا هبكر يذلا ةسرف ١ :«رمحألا»

 0 اًيعمصألا : دشنأ مخي ملو امد ىضم : يأ :للَكو

 بو ثيللا اذإ تيللا ةليلكت بَضَقف ةنع ءادلا قرع مسح

 :("!لّبس نب ب مهجل ) ادیز وبأ دشنأ ؛نيج ج :هَلذَك» ن نوكي دقو

 و ديد م 2:
 "لاب نَيِقلملل ردخأالو ةي بْرَح ننال

 نيبو هّنْيَب عْمَج لگ نأ كلذو . .ةّلبق انقلا ٌةَعَرْشْملا :لقي مل هنا الإ ءانقل ا» َركَذَو

 رْمّثلاو انقلاو رجّشلاو رَدّشلاك .ثينأّتلاو ريكذتلا “هيف كلف «ءاهلا» هدحاو
 .رعّشلاو

 ("1هتقك تار ان هللاب مسقأ مئثويخ هجو تارات. نك

 “لعق يدلاهلعف نِمرِّبكأ هرَمصأو ةه ّلعف اوربكا

 )١( «ًاعم» اهقوف بتكو ءاهحتفو ءابلا مضب (ك) يف اهطبض .

 ينعي ««هلَرَه مزحم لوهلل ناك ول» : هلوق يف َنَسحأ» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۲)

 .تيبلا ينج نبا حرشي ملو - «هاياده ةرثك نم

 دروأو . لبس نب مهج تيب رخآ ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۳(

 «. . .داجلا :لّلكْلا» : هلوق نم لصألاك تيبلا حرش بلغأ (ك) يف

 .(للك) حاحّصلاو «(للك) سورعلا جاتو (للك) برعلا ناسل يف ةبسن الب ناتيبلا (5)
 .(ب)و (ك) نم باوصلاو ««مجنلا وبأ هدشنأ» :لصألا يف (5)

 . (للك) حاحّصلاو ؛(للك) سورعلا جاتو ؛(للك) برعلا ناسل يف لبس نب مهجل تيبلا (1)

 .(ب) نم هدحب ام طقس (۷)

 .همدحاو يفد :(ك) يف (۸)

 . طقف «هريغو» :اهدعب لاقو . «لحّتلاك» :(ك) يفو «لصألا يفاذك (9)

 .(ب) نم حرشلا عم (١۳و )١ ناتيبلا طقس )٠1١(

 .(ك) يف تيبلا حرش بلغأ دروأ )١(
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 "!فناتسا مث ءانهاه مالكلا مف ,")وُه] هرغصتساو .هّلعف اوربكتسا :يأ
 «ثربكأ» :لاَقَيو .' !هلعف نم ربكأ وه :يأ هله يذلا ناسنإلا هلعف نم ربك :لاقف

 .(4هَتْرَيْكأ ُهَنِيََر اًمَلَف» :لجو رع لاق ءهتربكتسا :يأ َءيشلا
 0اهَنَفَش هضعب نع ليمج ضعب الف لْيمكلا لضافلا لتاّقلا ."”؟

 َلُمَكو ُلَمَكَي لمكو ءُلَمَكَي ءيشلا َلَمَك ''[دّشو ءليمكو لم لماك ''|[ءيشأ :ن لاقي
 ,() باتكلا | تايبأ نم وهو لاق هت تاغ ثالث لمي

 .(ك) نم ةدايز (1)

 . «ًاعطاق أدتبا مث» :(ك) ةرابع 000

 .(ك) نم اهدعب ام طقس (۳)

 ):( يوسففا؛7١.

 عطاقلا :ىوريو» :(ك) شماه ىلعو .«لصاولا» :(ب)و (ك) يفو ءلصألا يفاذك ()

 .هدوجأ وهو «لصاولا

 حرش (ك) يف دروأو .لصألاك حرشلا بلغأ هب قحلأو ؛«(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ ©

 . ًامامت لصألاك تيبلا

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (۷)

 .«باتكلا تايبأ نموا : هلوق ىلإ انه نم (ب) نم طّقسو .(ك) نم ةدايز (۸)

 ةنازخو ء٤٤ ١/ ؛بهذلا نيع ليصحتو ء١١۳٠ ؛هناويد يف سادرم نب ساّبعل تيبلا (4)

 ۲٠٠/١‹ ؛حاضيإلا دهاوش حاضيإو ء۲٤۲۲ ؛يدضعلا حاضيإلاو 44/7 ؛بدألا

 دهاوش حرشو ۲٠۳« /۷ ؛بیبللا ينغم تايبأ حرشو ۱۹۸ ؛حاضيإلا دهاوش حرشو

 . ۳۷۹ /0 ؛نیعلا باتكو ء(لمک) ةغالبلا ساسأو ء١٠/777 ؛ةغللا بيذهتو ۹۰۸/۲ ؛ ينغملا

 حرشو +700 /8و ٠۷٤و 477/5 ؛بدألا ةنازخو ؛ ۱١۸/١ ؛باتكلا يف ةبسن البو

 سلاجمو ء۲۷۲۳ /۲ ؛عماوهلا عمهو :775 /۳ ؛ينومشألا حرشو ؛ 1714 ؛لصفللا

 برعلا ناسلو : 077 ؛ ظفاحلا ةدمع حرشو ؛ 7١7 ؛رعشلا رئارضو 2« 457/7 ؛بلعث

 . 0۷۲ /۲ ؛بييللا ينغمو 2510/١ ؛لوصألاو ٠١ /” ؛بضتقملاو ؛(لمك)

 ال ًاضيأ وهو «هردص نم ريخ تيبلا اذه ٌزُجَع» :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب )٠١(
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 ٣۳ صم تايهلاو نعاطؤو هرجشت حاسمرلا و بهاوق ٥

 ر لاق .< هيف د لخدت : يآ: «هرجشت»
 ر و 2 هما هم لک ور دل

 00 رشب لاقو

 “بيلقلا ناطتشأك حامرأب انرجش دك بالك يتب يحو

 م cp م سر

 "رَ لزنُمفيخاملكو ىر دالبلا نأ اسمك ٤

 a 11 واک 7 7 مَآ 2 2 هو م ! و 0.0

 هلتخهن هتم ىحضودعلارهاج املكو

 .ًادايقناو ٌةعاط هسقن نم ودعلا ْنكمأ :ىأ

 “لَن وأ صالدلا هيلع نش اإ نادلاو ضيبلاٌرِقَتَحُي 85

 ةتكن» :هنم قيلعت شماهلا ىلعو . :هنم ةبراقم رثكأ رص ىلإ زجعلا / جاتحاف ؛همئالي

 دل كدا لاحق لضتلا تا اجاب فص ءايشأ كنع تباغو ًائيش تفرع

 «نساحملل عماجلا ليمكلا وه اذإف « «سكعلاب الو هئايلوأ ىلع لاضفإلا نع هلغشي هئادعأ

 . «فصنأو ُهّلمْأتَف يناثلا تيبلا اذهب دهشي

 . لصألاك (ك) يف تيبلا حرشو . حرشلا بلغأ هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (1)

 20 ۸ ؛هناوید يف ُيعْخُنلا رت رتشأللو ء(ممح) برعلا ناسل يفيسبعلا ىفوأ نب حيرشل تيا )۲)

 ني ءاصملو 11 ؛يرتسل ةسامح يف يئاطلا متاح نب يدعلو ؛44١ ؛قاقتشالاو

 رتشألا ناويد يف تيبلا يصقت رظناو . ۲۷١ ؛ءارعشلا مجعم يف يرصبلا رعشقم

 . «تيبلا» :لاقو «(ك) يف طقف هردص.دروأ )۳(

 .(ب) نم هدعبام طقس ()

 نم باوّسملاو ؛«نحنو» :لصألا يفو . 1 ؛هناويد يف يدسألا مزاخ يبأ نب رشبل تيبلا (0)

 .ناويدلاو (ك)

 .؛مهنيب فلتخا :مُهنيِب َرَّجّش حامرلا تانعط هيف فلتخت :هرجّش :ز ع» :(ك) يف هدعب (1)
 . حرشلا عم (ب) نم (0"7و ؟4) ناتيبلا طقس (۷)

 ةديبع وبأ» :(ك) يف هحرشو . .ًافرحم حرشلا بلغأ هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۸(

YYY ~هم  



 لاق اق "بص ل :يأ :«نَش»و ءاهريسفت مدقت دقو. ٌةينثَتملا حامرلا :«تادللا»
 عودت عل

 :"ريهز
 الييُشلاه يع نشف َءانأ ُةهَلْوَحاَمَجَّلْتاَعَلَط

 .ًاعيمج ج امیج ريغ نش لاقي الو ا ریل اع یش :يعمصألا لاقو

 7 يئاّطلا ا ا لاقو ُةَنْيَللا راسل الخلا
 ادهم ًايضعو اسطح ٌرَمَسَأَو ًاحباسو ًاصالد يلام نم َرْخْذأَس

 ,ندبلا ىلإ بهذ هّنأل ؛ٌةرورض ٠ اهب :ْلُقَي ملو ىهلكُت» :هلوقب ودا َركذو
 0 رزخألا وبأ لاق .ُتْسوَو رك عدلا نأ ىكح 0 ٌةديبع ابأ نأ ىلع ؛هوحنو

 نقلا يذ عردلاب ًأسلقم/

 تا 2 2 و 3 03 و د وچو “5 م 3

 .ةلثنلاو ةرثنلا :اهل لاقىو ءاهرثن :لاقي الو هيلع عردلا شد :لاقبو

 "ين ةَحاصَقلا يرعش تيَدهو يلّةَّهاَقَملا هّمهف تبه دق.

 ضرع ٌةَماَقْف «هتف» :ريظنو ءًاهقفو ة هاتف «ةقفدو لجّرلا «هّقّف» :لاقي

 00 لاق ةضارع

 هلثن :اهل لاقيو .رثن :لاقي الو «عردلا هيلع لثن :لاقيو «ركذيو ثنؤي عردلا نأ ركذ

 .«نضغتلا يذ عردلاب ًاصلقم :لاق . ةرثنلاو

 )١( يعمصألا لاقو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعي ام طقس . .

 . 1۳۸ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۲)

 .(ب) نم ةدايز (۳)

 «. . .عردلا ركذو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (5)

 . ۸٠۳ /۲ ؛ةيرصبلا ةسامحلاو « 79/7 ؛يلامألا ليذو ء١۹٠۲ ؛هناويد يف يئاطلا متاح تيبلا (0)

 74 ١ص يناثلا دلجلا يف هداشنإ داعأو :708ص لوألا دلجم ا يف هجيرخت قبس ()

 . لصألاك (ك) يف حرشلا دروأو . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ (۷)

 . ٤۷۷ /۸ ؛بدألا ةنازخو 704 ؛هناويد يف ةَرعريثكل وهو . مهذب مراكملاساَّنلاَردتبااذإ :هردص (۸)

 717٠١/4. ؛ةغللا سيياقمو :(ضرع) برعلا ناسلو ء۳۳٠٠ /۲ ؛ هناويد ليذ يف ريرجو

 هس ؟؟م-



 )00( رام و

 اهلوُطَو ىَليَل نبا قالْخأ ٌةَض

 ماما
 5 .٠ 24 م7 8. 3 سمارب 7 4

 ("!وُنَمَح نم لك فيسلا دمحيام هدي ادماح فيسلاك ترصف .۸

 00 و معلب
 فيسلا هدمحي امك هدمحأ انأ :يأ

 ,189 /# ؛ةغللا لمجم يف ةبسن البو .(ضرع) سورعلا جات يف ريثكل وأ ريرجلو

 .«مهّزعال هيفو ؛(ضرع) ا

 تناك ناو ؛ةحيلم الو ةَ ةقيش ريغ ةملك «ةهاقفلا»» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف 000

 ةحاصفلا اهتنزاوملاهلمتحا» : مهدحأل قيلعت شماهلا ىلعو . .؛ةفّللا يف ةحيحص

 6. «هرذعاق

 تو



)*01 

 :"اروفاكل لاقو

 ©4 هلام هيف لواحا دب ىلإ ًارْيِسَم ينفك الفلك ١

 دارأو ءاهب هل ناك لام ْرُجّنَتل ةكمّرلا ىلإ ريسملا ذب هّتذأتسي هيلإ بتك هلا كلذو

 .هب كيتأي دو ؛هيضتقُي ًادصاق ًالوسر دفنت نحن : :هباجأف «هدنع ام فرعي نأ كلذب

 “ويح هاوكار ًاناَكم ىّبنأ يفلكم تنو .۲

 فذّحف .ًالاح دشاو ٌةَقش دعبأو ًاناكم كلذ نم ىّبنأ يفّلكَم تنأو :دارأ

 :يآ ءًاهجو ٌنسحأ ورمع َناكف . .ورمعو ديز ىلإ ٌترظن : :كلوقك اذهو ٠ ًافيفخُت «نم»

 .«ُلمْفأ» «نسحأ» ّنأل ؛ ًاهجو ٌنسحأ یز ز :ؤوجي الو هب ملعلل هقذحف ؛ديز نم نسحأ

 الو < .,مهضعب وهف «برعلا لضفأ ديز :كلوقك هّتضعب ناك ءيش ىلإ َفيضأ اذإ ا

 هّنأل ؛هجو ٌنسحأ دي دز أذإ ٌروجی/ الف .2”ًارامح َنميل هلال ؛ ؛ريمحلا ربكأ ديز
 هرفأ ديز :لوقت امك ءهوجولا ىنعم 4 ةجولا لعجاف : :تلق *)' او ۋول نشمي تريل

 «۲۷۵ /” ؛نايبتلاو ؛131 ؛يدحاولاو ۱١1/٤ ؛دمحأزجعمو « 580 ؛هناويديف تايبألا (#)

 .747 /۳ ؛يقوقربلاو ,754 /۲ ؛ يجزايلاو

 امن ءاهب هل لام زجتتل ةلمّرلا ىلإ ريسملا ا يف هنذأتسي روفاك ىلإ بتكو» : (ك) يف ةمّسقملا 01(

 ام« «كءاقب هللا لاطأ هللاو ال ؛ هباجأف ءهفشاكي الو «هريسم يف دوسألا دنع ام فرعي نأ دارأ

 «تقو عرسأ يف كيتأيو «كل هضبقي ادصاق ًالوسر ذفتن اًنكلو «كللام زجل ريسملا كفلكن

 ةمدقملاو . طقف «لاقو» : (ب) يفو .«:لاق ؛باوجلا ارق ملف <« هللا ءاش نإ كلذ رؤي الو

 ضبقيل « اهيلإ جورخلا يف هنذأتساف «هيضتقي لام ةلمّرلا ىلإ روفاك هل بيسو : :(د) يف

 . «لاقف ءكلل هضبقي نم هجون : لاقو ءهعنمف ؛لاملا

 . حرش نود نم ءطقف (ب) يف تيبلا ردص دروأ (۲)

 تييلا دروأو . «لماك ناسنإ» : :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا نم ًاريبك ًامسق (ك) يف دروأ (۳)

 .(ب) يف حرشلا عم همامتب

 .«رامحب» :(ك) يف (:)

 .«نإف» :(ك) يف (0)

 د



 ناسنإ وه امّنِإ :هوجولا نم اهجو ٌديز سيل هّنأل ؛ ًأاضيأ أطخف ؛ ديبعلا هرقأ : :يأ دبع

 اذإو ؛هريغ ديعلاف < ًادبع هريغ ْنم هرفأ : يأ دبع هرفآ یز : ٌلوقتو هجو ال ماك

 «ةقش دعبأو ناكم یبنآ» : :لاقف رج ولو ةلاحم ال دبع ديزف دبع هرفآ د ديز :تلق

 نأ امك ٌةديعب د شو ًايئان ًاناكم :ٌلاق ُهّنأكف ,بّصُنلا َريغ انعم ٌنوكي ناك نكلو زاجل
 :("!ليقُم ۽ نبال يلع وبأ اندشنأ دبع هرفأ دي دز ینعم ريغ هانعم « ًادبع هرفأ ٠ دايز : :هّلوق

 ارعشأ و بطأ يلم ًالئاق اهل ىَرَت نلف اولا رد ْنَع تُم اذ

 ارّسُيَت ىَّنَح رعشلا لابج ُنوُرَح هب ترض ًارعاش ًاتيب رعشأو

 مسمع

 . ينم َرعشأو يتم بط : يأ

 (9الاجُرلاَو سراوُفلا يتَقَف ًاموي طاطسفلا نع انرِس اذإ .

 ٌلاقيو . !«ًانابكر وأ الاجر :ىلاعت هلوقك ةكاجرلا : انه «لاجّرلا»ب ينعي
 كه ما م 5

 ريتك لاق .لاجرو نالجرو ىّلاجرو ىلاجرو ليجارأو لجارأ :ًاضيأ

000) 

000 

(۳) 

(0 

(0) 

 لجارألا ن نهب يشم د ال ْنطاوم اب لاف ةّيسداقلا بوتجبهَل

 .(ك) نم اهدعب ام طقس

 نبال تايرطاخلاو 407/١« ؛ءارعشلاو رعشلاو ء١١۳٠ ؛ هناويد يف لبقم نب ميمتل ناتيبلا

 : ٠١8/١ ؛يرجشلا نبا يلامأو ؛017 ؛زاجعإلا لئالدو ؛ 197 ؛تايبلحلا لئاسملاو « 58 ؛ ينج

 رداصملاو ناويدلا ةياورو ««رعشأو» لصألا ةياور ادتبثأو ۳۷١/١. ؛بلطلا ىهتنمو

 :رداصملا ضعب يقو ««هل تبرض» رداصملا بلغأو ناويدلا يفو .«رثكأو» :ًاعيمج

 صنو «ةمجعملا ميجلاب «لابج» :يلامألا الإ ًاعيمج رداصملاو ناويدلا ةياورو . «هب تبرض»

 ةرثكلا انه لابجلا ين ضرغلاف» :هلوقب تايرطاخلا يف ةحارص كلذ ىلع ينج نبا
 رعشلا لاببحب دارأ» :لاقو « ةلمهملا ءاحلاب «لابح» : ىور يرجشلا | نبا کلو . «نگمتلاو

 نبا يلامأ ققحم اهتبثأ يتلا (۳) ةيشاحلا رظناو . ايس ىمسي لبحلا نأل ؛رعشلا بابسأ

 . ٠١۸/١ ؛يرجشلا

 ضعب عم (ب) يف تيبلا زجع دروأو . لصألاك همامتب (ك) يف تيبلا حرش دروأ

 .ًافرحم ًابرطضم حرشلا
 ؛ةرقبلا ٠۳۹ .

 . ۷۳۳ص ىناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس

 امو



 :"روسألا وبأ لاقو

 ُبَمْلَم لجارألا راثآو عارم هنطبب دوُسألا تاماصم ناك

 :("يعمصألا دشنأو
 .- - 2 - 5 2 مرو م

 نالجرلا ًةاذأ هللا هب يقي نابكَرلاب ينطلق ّبَكَرَمَو

 ص رت

 لجر : راقب :لاق "یحی 2 نب دمحأ نع نّسحلا نب دمحم ركب وبأ ينربخأو

 ۳ ارعا نبا ”يندشنأو الجار ناک اذ اذإ .لجر لجرو .نالَجَرو

 و يثم تقرا ْنَمَرَرَف ملل ؛

XK Xk XK 

 ؛ لصألا يف اهسو .۸۲۸ص هيف هداشنإ داعأو ٤۷۳ص يناثلا دلجما يف هجيرخت قبس )١(

 .ًاباوص ًاقباس درو امكو (ك) نم باوصلاو .«تاماصم هل» : تيبلا ردص دروأف

 . (لجر) برعلا ناسل يف ةبسن الب ناتيبلا (۲)

 .«يحي نب دمحأ لاق» :(ك) ةرايع )۳(

 .(ك) نم باوّصلاو «. . .لجر لجرو نالجرو لجر :لاقي» :لصألا ةرابع (5)
 1 .«يبارعألا نبا دشنأو» :(ك) ةرابع (4)

 . ٤۲ص يناثلا دلجما يف هجيرخت قبس (1)

 .(ب) نم تيبلا طقس (۷)

 4# سس 7

 ماهر

YY - 



0 ۹۷( 

 :'نونجملا ًاكتاف عاجش ابأ حدمي «لاقو
 “رحلا دعس مت ن قطتلا دعس لام الو ايده كدنع َلْيَخا ۱

 "ةد

 ةئيطحلا لوقك اذه
 ماسر م

 للهم نب أدير يئاقث يتايس ةف باقي لام نكي

 “لوقا سائلا ىَمْعْنَو لوقریغب ٌةّنِجاف هامُعُن يذلا ٌرْيِمألازجاو .؟

($) 

(1) 

(۲) 

(۳) 

(2 

(00 
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 : امت ىبأ لوقك «ٌلاوقأ ساّنلا ىمعتو» :هّلوق

 هما و لاب مروا ميكو 1 1
 لمع الب لوقف مهدنع دوجلا

 2719/77/7 ؛نايبتلاو ء٠۷ ؛يدحاولاو ٠٠٤/٤ ؛دمحأزجعمو :« 507 ؛هناويد يف ةديصقلا

 .۳۹ ٤ /۳ ؛يقوقربلاو ۳٠١ /۲ ؛ يجزايلاو

 ,ةّيده هيلإ ىدهأ دقو «نودجلا كتاف حدمي ؛لاقو» :(ك) ينو . طقف «لاقو» :(ب) يف

 ءرصم ىلإ مويفلا نم نونجلاب فورعملا كتاف عاجش وبأ مدق# : (د) يفو . «رانيد فلأ اهّتميق

 عستل هاّيإ اهدشنأ «هحدمي لاقف ,رانيد لأ اهتميق ءةيده هيلإ لمحو «بيطلا ابأ لصاوف

 .«ةثمثالثو نيعيرأو نامث ةنس ةرخآلا ىدامج نم ٌنولخ

 تيبلا ردص دروأ دقو . هناكم يف هيلإ ريشن ام الإ (ب)و (د)و (ك) نم ةديصقلا حرش طقس
 .ًامات لصألاك (د) يف حرشلا دروأو .هحرشو هزجع طقسو «(ب) يف

 237/7 ؛لصفملا حرشو ء١۳ /۲ ؛بارعإلا ةعانص رسو ءا" ٠177 ؛هناويد يف ةئيطحلل تيلا

 يف هدروأ امك تيبلا انتبثأو .7576 /۱۷ ؛يناغألاو 08١ ؛برعلا ءارعش تاراتخمو

 .رداصملا بلغأو ءناويدلا ةياور يهو . . «هنإف باتي لام نكي ال نا» : (د) يفو . لصألا

 .مرخ تيبلا ردص يفو . يننإف تآب يلام نكي مل نإ ؛يناغألا ةياورو

OT1  

 ۸٩. /۳ ؛ هناويد يف مامت يبأل وهو ءم يف لحّرلا ىم ءاجرلا ىقلم :

 هل لّصحتيال امالك هيطعُي ناك هلال روفاکب ضرع امّا : یراق لصأا د

 . يش هنم

 ممم



 "لاسكم يحلا ىَراذع نم ٌةَدْيِرَخ هيلوم ناسحإلا ترج امُيَرَف . ۳

 3 ها 0 : 3 ام 0 5
 برعلاو ءفرصتلا ةليلق ةرتاف :«لاسكم»و ءاهانركذ دقو ءةييح :«ةديرخ»

 : "اًح لاق .كلذب َءاسّنلا فصت
 - ت ت و 0س » ير سا را ا فو

 ٍماوق نْسُحَو ةَّبَعَرَخ مسج اهشارف ٌىيجت نأ لسكت داكتو

 هتأفاكم ىلع تردق امّيرف ؛هتافاكم ٌدعتست د ال: ٍهسفنل لوقي هنا تيبلا ىنعمو

 0 نارجلا لاق ,لاسكم ةكرحلا ٌةفيعض ةيراج ليمجلاب
 وو

 ٌلِيساكلا مولا + رو اذإ ةلجعأ يدع ئىرق موسمهللو» ٠

)( cê ss 
 سيقلا ٌؤرمأ لاقو
 را قور م ا

 لاسكم ققارلاء ءامَجِب نقطي هتاخد نجد موي ىراذع تيبو
2 

2 

 "!لاهصت نهيف يلف يرَج روهظ ينُعَتمَت لكشلا تامّكحُم نكت ْنِإَو ٤

 م :لاقيو ٠ ًاهيلإ ًاقوش ٌلهص ةكرحلا نع لكش اذإ ةاوجلا ذأ امك كلا

(۱) 

(¥) 

(۳) 

)٤( 

(0) 

(1 

 «(ب) يف همامتب تيبلا دروأو .داهشتسالا تايبأ ادع ءًايفرح لصألاك (د) يف تيبلا حرش

 .ًاضيأ دهاوشلا طقسأو «حرشلا ضعب هب قحلأو

 ناويدلا يف هتياورو .(ديك) برعلا ناسلو ؛۲۹ ١/ ؛هناويد يف تباث نب ناسحل تيبلا

 . ؟مسجال لدب «نیل» ناسللاو

 . ۵۷ ؛هناويد يف دوعلا نارجل تيبلا

 برعلا ناسل يف ةبسن اليو .(لسك) سورعلا جاتو 4 ؛ هناويد يف سيقلا ءيرمال تيبلا

 .(ممج) سورعلا جاتو «(ممج)

 يف حرشلا دروأو دهاشلا تيب ادع لصالاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 . ًالاهصتو ًاليهص لهصي لهص :لاقي» :(ك) يف هحرشو .«ًالاهصتو» :هلوق ىلإ (د)

 نسحأ دقل» : تيبلا مامأ لصألا شماه ىلع مهدحأ بتك دقو . «ليخ لاهصت نمو : لاق

 .«دوصقم ريغ ةيانكلا يف

 . (لهص) ناسللا رظنا . باوص امهالكو ؛ءاهلا حتفب (ك) يف اهطبضو « لصألا يف اهطبض اذك

3 



 ي# ساما

 :"ةَرَلح نبا لاق . ًالاهصَتو ""[ًالاهصو وإ ًاليهص
 و يا 9-5 و ع«. لو

 ءاغر كاذ لالخ ليخ لاه نصت نمو بيِجُم ْنِمَو دانم نم

 ت ي و #7 58 اى 2 ےس نا 7 و - 2ي

 كتيزاج العف كتافاكم نع ةفيعض نآلا ىلاح تناك نإ :هانعم نوكي نأ زوجيو

 .ًالوق

 “نالقإ و راثكإ يدتم نايس ينحرف لالا نأل تركش امو.

 “رحب قَّحلا ءاضًقب اَنَنَأَو انل داجي نأ ًاحْيبق تيار نكت ١.

 :("!ءارك نب ديوس لوق ااف .«لخاب» عمج : :«لاحب»

 ادر ًامئاد EE يقال اورجض وأ َلاَخَبألا سك اذإ رحب

 عمج ْنوکي نأ ٌروجيو ,«داهشأ»و «دهاش» لثم «لخاب» ع عمج نوكي نأ 0 سیف

 اذه : :يل لاق عضوملا اذه ىلإ ةءارقلا ذب ُتْلَصو انو . ماتي دأ»و «ميتي» لم «ليخب»

 ,كتافل ةنم دحأل ٌركشأ ُهّتيأر امو . .دحاو تقو 2 رانيد فلأ هتميقام يلإ لمح ّلجر

 . أريثك هيلع محرتي َناكو

 “ناه ضرألا خابس ريب ثْيَع  هَرَكاب نْرَحلا ضور “تیم تكف ۷

)0( 

 قف

)۳( 

)4( 

(0) 

000 

(¥) 

(A) 

(4) 

 .أطخ «ًالوهص» :(د) يفو .(ب) نم ةدايز

 . ۹۸ ؛صاخلا صاخو « تاقلعملا بتك رئاسو « ۲٤ ؛هناويد يف ةزلح نب ثراحلل تيبلا

 .(ب) نم تيبلا طقس

 (ك) يف تيبلا حرشو . طقف «لخاب عمج :لاَخُب» :لاق هّنكلو «(ب) نم هحرشو تيبلا طقس

 .«ماتيأو» : هلوقىلإ لصألاك

 2541/17 ؛يناغألاو :(نوّلقم ءارعش) ٥ ؛ هتاويد يف يلكعلا ع عارك ن رب ديوسل تيبلا

 . فيفختلاب سكت : ناويدلا يفو . لصألا يف اهطبض امك سكن انطبضو

 .«بجيفال : (2) يف

 . (ك) نم اهدعب ام طقس

 . «ميملا مضب تبتم ةخسن يفد :(ك) يف اهقوف بتك

 ضرألا نم ظلغ ام :نزحلا» :(ك) يف هحرشو .ًامامت لصألاك (د) يف تيبلا حرش

 .«اهيف ريخ ال خابسلاو «بلصو

 س ۳ھ



 .ةّبّيَّطلا ضرألا كب ريثكلا رطملا وكزي امك هتعینتص يدنع تكز ؛ :يأ

 اج هُيتأت امي َتويْعلا نأ طقوم راظنلل نبي ثسيغ .۸

 يطعُي كتافو ءهنم لهجلاك وهف ٠ اعيمج سلاو بيلا ناكملا رطمي ثيغلا : : يأ

 :)ةلودلا فيسل هت هتبئاعُم ج هلوق دض اذهو .ءاطعلل لها وه ْنَم
7 

 ُمَكَّيلاو هيف ٌءاوّس ةاَربلا بهش مق ينحاو ةف امر شر

 (؛1لاَّمَف تاداسلا ىلع قي امل نطق ديس الإ هجا كردي ال

 .ٌةّيناطقلاو ٌةَناطَقلاَو ٌةَتْطفلا يهو .«نطقدو «ٌنطَف» لجر : لاقي

 »وتس فْيَسلا ريب ابوسك الو ترو ام هاتم تّلهج ثراو أل. ١

 ُءاطعلا نسحتسي اذه لثم نم :يأ
 رادع كاّسمإلا ىلع نامّزلا نإ ٌهَمَهْفَأَف الوق هن نامّزلا لا۱

 هناك زاص نامّزلا في فيراصتب ظنا اّ امَّنإَف .ةقيقحلا ب لوق كلانه نكي مل
 .هل لاق

 لاَضُبَأَو لْيَح اهي يقشلا نأ هتحارب ترها اذإ ةانقلا يردت ١.

 لاتا سمشلل لهو تلق سمشلاك ةَصَقنم فاكلا لود و كتافك .۳

 :ىلوقك اذه امّنِإو .كلذب صقُتناف ؛ًاهبشُم هل ثلعج «كتافك» : تلق اذإ :ي

 .«هحترم» :(ك) يف )١(

 . «ءاطعلل لهأ» :هلوق ىلإ لصألاك (ك) يف هحرشو .(ب) نم اهحرش عم (1-17) تايبألا تطقس ()
 .7768 ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا (۳)

 . نطو نطق ةنطقو ةنطفو ةيناطفو ةناطف :لاقي» :(ك) يف هحرش )4(

 00 ا .ًامات لصألاك (د) يف هحرش (4)
 .ًامامت لصألاك (د) يف هحرش ()

 دروأو .«اهل هب ال» : هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ )۷(

 يف حرشلا بلغأ دروأو .«حودسملا اذه يأ كتاف» : هلوق ىلإ لصألاك (د) يف تيبلا حرش

 .ةبؤر تيب رخآ ىلإ لصألاك (ك)

۳۹ - 



 ٌمانعم امّنإَو .ٌةدئاز "انه ('!«فاكلا»و ءاهل هش ال سمشلا ؛ تناك ٠ ناو .سمشلاك
 ,ءادتبالاب ًاعوفرم كتاف نوكي ّنأ ٌروجيو كتاف '"' !حودمملا اذه :يأ :كتاف :هريدقتو

 نع ريخ يه يتلا ,ةلمجلا مدق دق رق هلأ الإ .هتحارب ترها اذإ ٌةانقلا يردت :هربخ وف سا
 هيف تديز اًممو فعلا ضعب ل راده یو دير هوخأ ماق :لوقت امك هيلع .أدتبملا
 04و ر قر لاقو يش هلثمك سيلا ىناعت هّلوق ٌفاكلا

 .فاكلا ةدايز ىلع لإ لولاك اهيف لاقي الو لولا وهو ؛ "اقسم اهيف انعم
 رشا يهو هادع نم اهلثمي هشثارب اَهَتَدَع دسألا دئاقلا .4

 هنامّلغ 2 بورحلا ىلإ ريسي :يأ .حالسلاك َنئاربلا 3 كلذو :هقويس : :«هتنارب»ب ديري
 ,(کالاجر "اوت ْنأ ىلإ ًاراغص اوناك دم هئادعأ ب بالسأب ('”)هُهتيَنو م مهارضو مهاير نيذلا/

 ت22

 . «فاكلاف» :(د) يفو ««فاكلا» :(ك) يف (۱)

 .ءانهاه» :(د)يف (0)

 .اهدعب ام طقسو ««حودمملا ينعي» :(د) يف ةرابعلا )۳(

 .(ك) نم تطقس ()

 .«ىلع» :(ك) يف (5)

 . (ك) نم ةرابعلا تطقس 030

  )0؛ىروشلا ١١

  (A)لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس ص۷۳٤ .

 .«يأ» :(ك)يف (4)

 )١( نم اهدعب ام طقس )2(.

 .«هثادعأ بالسأب» :هلوق ىلإ لصألاك ح رشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تبيبلا دروأ
 . صّنلا ةياهن ىلإ لصألاك (د) يف حرشلا دروأو

 .«مهتبثو» :(د) يف )1(

 .«مهايرد :(د) يف (1)

 يف ةقاسنم هارب تناكل هسا هَنأ» ٠ : هظفل يف ناك ول» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
 .««رْيمألا دئاقلا» : : هلوقك ًادسأ هلعج ىنعملا يف هثكلو « هيلع ةعانصلا

 ال ~



 5 2 هم 20 ٠

 “ناجا سائلل امك فويسللو هب لّيتقلا مسج ل فيسلا لتاقلا 0

 لامهأ ضرألا يصاقأب هلامو هتبيه تاراغلا ىلع هنمريخت . 5 Pr E & Sh e a) خ“

 ؛لماه عمج :«لمهلا»و < لمه عمج : :«لامهألا» طرعش 4 ىنعملا اذه ررك دق

 يعرملا طلخا :٠ :©برفلا لاثمأ (' انمو . دل يعار ال يذلا .هوحنو ريعبلا وهو

 : “لاق ."!لماه عمج :«لاًمه»و «لّمَهلاب
 الامه مهتا قرط 2 نوشي الذتألا ة يطع يب رك

 ْنأ تاراغلا ٌلهأ هّباهي :لوقَي ليَّئلاِب «َشَمّنلادو ءراهّتلاب «ٌلَمَلا» :لاَقُيو
 .مهتاراغ ىلع ريف هبه ناكه ل اوضْرعتي

 لا

 “لاّيَذو ءاسْنَخَو قيهوريع | هُتدِسَأ تراتخا ام شحّولا نم هل

«ةقيه» :ىثنألاو ماعّتلا كد :«قيهلا»
 "اجامل لاق 

 )١( طقف انه «هرعش يف ىنعملا اذه رَّرك دق» :(د) يف دروأو .(ب) نم تيبلا طقس .

 1 . .عمج :لامهألا» : هلوق نم (ك)و (ب)و (د) يف حرشلا أدبيو .(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۲)

 امك «لاّمهو لامهأ هّناوَمأ :لوقي نأ يغبني ناك» :(ح) ديحولل ق يلعت لصألا يف هدعب ()

 . ؟عجراا : لاق مث ؛«ةعانصلا يضتقت

 )٤( .لمهلا :لاقيو» : هلوق ىلإ (ب) نم اهدعبام طقس . .٠. صنلارخآ ىلإ (د) نم اهدعب ام طقسو .

 .«مهلاثمأ نمو» : (ك) يف 2(

 2١5١/١ ؛لاثمألا عمجمو ء١٠١٠ ١/ ؛لاثمألا ةرهمجو 2505 ١/ ؛ ىصقتسملا يف لثملا (1)

 . (لمه) برعلا ناسلو

 ال يذلا حرطلا :خسنلا ضعب يف لمهلا» :لاق هّنكلو .صّنلارخآ ى لإ (ك) نم اهدعب ام طقس (۷)

 . «هيلإ تفتلي

 هيلع رثعأ مل (4)

 بتكو .عبارلاو ثلاثلاو يناثلا دهاشلا ادع لصألاك حرشلا دروأ هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس 60

 .«شحولا رقب» : ؛ءاسنخا» تحتو « «ماعنلا ركذ» :«قيهال تحتو «رامح» :«ريعد تحت (ك) يف

 يبألو 2181/١ ؛ظافلألا بيذهتو 2214 ؛ديز يبأ رداون يف يميل َةَقْلَع نبال زجّرلا ٠١

 . 017 /؟ ؛ديرفلا دقعلا يف يبارعألو .1017 ٤/ ؛ناويحلاو ۲ ؛ءارعشلاو رعشلا يف فحل

~ FA ~— 
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 ةّقّيَهلا فّلَخ لآرلا ناجدَيك

 1 0 هما م59 م

 نجلا زاجر ضعبل دش .ن لقيهلا : .ًاضيأ هَل لاقيو «قويهو «قايه : .قيه عمجو
 درم 3

 هاج هسار ناک یه حاصلا ىلإ متبل

 )(7 025 وم عم © 4 > صا 47 فبل 1 عم و .٠

 : ديبل لاق .هرخآت :يأ ءاهفنأ سنخل كلذب تيمس ءشحولا هرقي :«ءاسنخلا»و

 ص هو يدر ك 7 . رج سم مام 3 سر يبا 2 اك

 )۳( .aE اک
 : يعمصألا دستا ؛یشحولا روثلا :«لايذلا»و/

 .7 م 9 فر د را

 ناص بطلا 2 اھّتاقوأ ناک هتوقعب ةاهشم فويضلا يسمت

 وجا مل م2 )0( ت 1

 .هنم برف امو ' هتلحم :«هت

 “ناصوأو یريَشلا كف هتم لدارخ | اَمَرَدايَت اهيراق محت تهتشاوت

(1) 

(۲) 

(r) 

(€) 

(0) 

(0 

 ١/ ٤١ ؛ةغللا بيذهتو ؛(جده) سورعلا جاتو ؛(جده) برعلا ناسل يف ةبسن البو

 ۸44/۱ ؛يلاقلا يلامأو ء(جده) ةغالبلا ساسأو و١ ؛ةغللا ةرهمجو ؛747و

 ٠٠١۷ /” ؛ناويحلا يف تيبلا ةبسن ىلع نوراه مالسلادبع قيلعت رظناو ۸١. /۳ ؛فصنملاو

 .نالطّهك :ىوريو .(؟) ةيشاح

 اليو .(حمج) برعلا ناسلو «0۲۹و 0١ ؛ ةغللا ةرهمج يف نجلا نم زجارل ناتيبلا

 . ٤۷1/١ ؛ةغللا سيباقمو ۱۹١/١ ؛ةغللا لمجمو «:؛14 ؛ ةغللا بيذهت يف ةبسن

 23١8/١ ؛برعلاراعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بتك رئاسو ۳١۸« ؛هناويد يف ةعيبر نب دييلل تييلا

 «(مغب)و (قفش)و (سنخ) سورعلا جاتو «(مغب) برملا ناسلو ؛777 ؛قاقتشالاو

 . 199/5 ؛نيعلا باتك يف ةبسن اليو . ٤١/۸ ؛صصخملاو 21777 / ؛ةغللا سيياقمو

 .امهيلع رثعأ مل

 تيبلا حرش درويسو .(د) يف لصألاك هحرش دروأو .(ب) نم هحرشو تيبلا طقس

 هيلي يذلا تيب رش نا

 د :(د) يف

 عمج :لاصآو « هرقتسميو هئانفب : هتوقعبال :نافاک )هلت يذلا م تيا در

- ۳۹ - 



 1 ي 0 3 3 را 02 مام

 : بلاط وبأ لاق ؛عّطقتم :يأ ًاعيمج لاذلاو لادلاب لدارخ محل :لاقي
 ۳ + مم 5 م رم 42 2 ا 7 وما م

 "لدارَخمَحَأ قوف دوسأ يراوض مهتاأك هنع نايتفلا ىرت ٍبرضب

 : )یو وبأ نب ديبع لاق .ةقرفتم عطق : يأ
 - ت 4-0 2 کا 2 ص ص وک مهم م 7

 ةئدارخ فرت ًايوشمو ريدم ةف داص امدّعَب ىلج رقصلاكت

e 7 TE eM laسا  (Ss[ةقرفتم :هانعم ؛ليدارخو ليطانخ :رعشلا  ءاجو]  . 

 ت

 :"ةغباتلا لاق ءم هريغ ةطلخي الو ٌرَسُكيالٍمظَع لک وهو : .لصَو عمج :«لاصوألا»و

 . جنلخلا نم نافجلا : ىزيشلاو «محللا عطق لذارخلاو . سمشلا بيغم نم وهو « لصأ

 لذارخ محل لاقي . جنلخلا نم يأ «ىزيٌشلا نم هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌربنم :ىوريو

 :(د) يف حرشلا نم دروو .«[تيبلا ىورو] : بلاط وبأ لاق .عطقتم يأ «لدارخو
 همامتب تيبلا دروأو .«دوس ُنافج ىزيّشلاو .[اذكإ عّطقملا محللا :لادلاو لاّذلاب لذارخلا»

 .ًابرطضم حرشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) يف

 ناويد حرش يف بلاطملا ةياغو : ١١ ؛ بلاط يبأ حطابألا خيش ناويد يف بلاط يبأل تيبلا )١(

 . «هنع» لدب «هيف» :نيريخألا يفو .۷۳ ؛ بلاط يبأ ناويدو ء١١۱۳ ؛ بلاط يبأ

 .«لاصورألاو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (۲)

 صوصللا راعشأو ء(-٠- نويومأ ءارعش) ۲۲١ ؛ هناويد يف يربنعلا بويأ نب ديبعل تيبلا (۳)

 ضعبل اهبسنو ء١٠ ؛تايشحولاو 54١+ /7 ؛بلطلا ىهتنمو ۲۲۷ ١/ ؛مهرابخأو

 لاقو» :لاقو ١/ 55٠« ؛لماكلاو «بويأ نب ديبعل يه :لاق مث «نزاوه دعس :نييدعسلا

 اذه يندشنأو «يربدعلا بويأ نب ديبع وه نسحلاوبأ لاق] «دعس ينب صوصل نم هبسحأ «رخآ

 ناويدلا يفو .«ةنيف» :بلطلا ىهتنم يفو . لصألا يفامك هةَنيَق» انطبضو .[بلعث رعشلا

 فاقلا مضب لماكلا ققحم اهطبضو هيلا صوصألا راعشأو تايشحولاو لماكلاو

 . هيف (0) شماهلا رظنا . فيحصت هةَئيَق ربتعاو «ةياورلا هذه بوصو ءاهرسكو

 تييبب ىلوألا ىلع دهشتساو .(لدرخ)و (لطنخ) برعلا ناسل رظناو .(ب) نم ةدايز (4)

 .ريهز نب بعكل تيب ةيناثلا ىلعو «لبقم نبال
 . . .ةّمرلا وذ لاق» : هلوق ىلإ اهدعب ام طقسو ««هریغ هب طلخُي الود :(ب) يف )02

 "يعجل | ةغبانللو . (نفر)و (ليذ) سورعلا جاتو ٠٠ ؛ هناويد يف ينايبذلا ةغبانلل تببلا )300

 ؛ةغللا سيياقمو ۰۲0۰۸/٠٠١ ؛ةغللا بيذهتو ء(نفر) برعلا ناسلو : 5454 ؛هناويد يف

 س غو س



 0 3 ت 4 5 ا | يل 52 2ك 0 يل و
 نفر لايذ لاصوأ ىلع ومسي ثيللاك برسجم لكب

 : م ةمرلا وڏ لاقو
 و 5 وچ سايب 2 ص ص 7 0

 ال ُنيَشلا» : يعمصألا لاو .زيشلا نم اهَنإ : ب ٌنافج ير
 زّيشلاك ريصتف ٠ ,مسدلا ؛ ةرثك نم ُةوَستف ,زوجلا نم لمعت امّنإَو ,نافجلا ةنم ُلَمْعُت

 سنا لاق
 درر f راف

 ججدملا يمكلا سأر 4 برضو هّئانس يور يو ىَّريَشلا دامي ىتف

 ر حرك َناَضْيِضلاَرَفَح اذإ لإ ٍدَنَو الو لام ب َءررلا فِرْعَي ال٠

 راق ُهَدَّلَوو هّلام ًازرُي نم لاني ام كلذل ُهَّلان هنع فايضألا لحرت اذإ :لوقي/
 أذل ىعارلا

 رق قو لا 7 ر

 ةاهدوهش و ءاتشلا ناقيضو يفيسب اهترقع صوف نم مرگ اذاَم

 . ۳/۲ ؛بدألا ناويد يف ةبسن البو .“ ۳

 ىورتو «لصألا يف امك مضلاب انه «نبا» انطبضو . ٠٠۲ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (۱)
 .«حتقلاب»

 .اهدعب ام طقسو ««مسدلا ةرثك نم اهداوسل زيشلاب هب هبشت» :(ب) ةرابع (۲)

 . (زيش) ةغالبلا ساسأو ١ ؛ هناويد يف خامّشلل تيا )۳(

 ىلإ (د) يف حرشلا دروو .«هدلوو» : هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 4
 .ًاضيأ «هدلوو» :هلوق

 حرشو « 1908/5 ؛يقوزرملل ةسامحلا حرشو ۹١« ؛هناويد يف يريمْنلا يعارلل تيبلا 002(
 حرشو 2٠١79/7 ؛يرمتتشلا ملعألل ةسامحلا حرشو ؛: 4 ؛يزيربتلل ةسامحلا

 ةغلبلاو ء١١٠٠ /۲ ؛يرعملل بوسنملا ةسامحلا حرشو ٤٨۸ ؛يقيلاوجلا ةياور ةسامحلا
 حرشألا رداصلاو ناويدلاو لصألا يف اورخم تسيبلا ىورو ۷١. ؛يرابنألا نبال
 ناويدلا نم باوّسصلاو ؛«دوهشا : :لصألا ينوهو . «متركل : وريو .يرمتنشلا

 .رداصملا يف اهتبسانمو رخآر عاش ىلع هيف دري ةديصق علطم وهو «ر رداصملاو

+4 -— 



 ©!لاسلّس نوّللا كاصو حالا ضحم اويرش ام تالضَف نم ضرألا ىدص يوري.

 .«سّلسل»و «لممّلس» ام: :لاقيو ,مريظن ¿ن نم انغرف دقو :«تالضق» ةجولا

 لاق ,”ايفاص ناک اذإ : «لیبسلس»و «لاستس»و «سلاَسل»و «لسالسەو

 0 قلا ؤرم 7 | لاقو

 لاسلس# ةقاذُلا بْذَع نع مستو اسواسو الإ ليلا سرج ةي

 هلال ,مهريقل هرخدي ملو .هويرش ام اياقب قارأ هئايضأ  تفرصنا اذإ :لوقي
 4إ ُهُتدَحّتسُي یرقب هيلع دراو لَك ىقلتي لا ورو ر

 “رسو لار ماسلا امنا مد طبع تاعاسلا هصراوص يرق ٣.

 لاق “ةع اةعاس عمج :«عاسلادو ,مدلاو محلا نم يرذملا :«طيبعلادو «طبعلا»

 ريثكلا قونلا : حاقللا» :(ك) يف «حاقللا» تحت بتكو .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس )02(
 1 . .ءام :لاقي» : هلوق نم (د) يف حرشلا أدبيو .«نبللا

 .٠. . . فرصا اذإ : لوقي» : هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس )0

 5 ؛نيلنهلا ويد يفي لذهلا بيؤذ يبأل وهو يجر ةفأ نم اهجّيشف : هردص (۳)
 بيذهتو ؛(جرش)و ء(لسلس)و (بجر) برعلا ناسلو 140/١ ؛ نييلذهلا راعشأ حرشو
 . 447/6 ؛بدألا ةنازخو ء(لسلس)و (فطن)و (بصل) سورعلا جاتو ء١۴۳٥ ٠١/ ؛ةغللا

 «ةلسالس» لصألا يف اهطبضو . ملا ؛صصخملاو 4/١ « ٠ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن اليو

 .رداصملا نم باوصلاو «مّضلاب

 .دلجلا اذه نم ١١١ ص هجيرخت قبس (4)
 .«فرصتا» :(د) يف (۵)

 .(د) نم ةدايز )00

 لاَزّت» تحت بتكو . «جاحو ةجاح لثم ةعاس عمج : عاسلا» :(ك) يف «عاسلا» تحت بتك )¥(

 عمج عاّسلا» : :هحرش نم دروأو «(ب) نم تيبلا طقسو .«لفاقو لزان عمج» : :«لاققو

 .«محللا نم يرّطلا طيبعلاو طبعلاو ةعاس

  (A).وه :لوقي» : هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس . 4

 مس عا ~



 :* ماطّقلا

 اعا س بيو عا سو بخيف باغ باص قْيرَحلاك انو

 وقي . برحلا : ةدشل اهوبخ َفاعضأ اهمارطضا لعج هنأ ؛«تاعاسد : ديري
 ااو تاعاسلا يرقي ُهّنأكف «هئادعأ ْنم ًاطيبع امد ویری ب ةعاس لگ وه 1ص

 .ةنع نوفق موقو .هيلع نواز
fباو ُمانْعَأَو هادم اهيف ةكملخم ِهيَناوَح سولا يِرْجَت  

 :لاومسلا لاق مد :يأ :4 :ةيسقن تلامس : مهلوق a نمو ءامدلا :«ُسوفتلا»

 اثر اذجاّرلل سابعلا وبأ دشن ليإ عج : :«لابآ»و

 cr /Y ؛ هیس تایأ حرشو ۰1۸٩/۲ ؟بهذلا نيع ليصحتو ٠۲ ؛هقويد يف يمال تيلا )00(
 ةركذت يف ةبسن اليو ٠.١ ؛لماكلاو ء(عوس) برعلا ناسلو 2017/7 ؛باتكلاو
 . «يشيو» :لماكلا يفو ؛«رييهيو» ىوريو . 5١1/1 ؛بضتقملاو :5817 ؛ةاحّتلا

 . «هئادعأ نم ًايرط قيري» : (ب) ةرابع )۲(

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۳)
 ريشنس (د) يف تيبلا حرش ضعب دروأو ٠ (ب) نم اهحرش عم (50- ؟7) تايبألا تطقس )٤(

 .«لبإ عمج» : «لابآو» تحت (ك) يف بتكو . هيلإ

 .«مهلوق نم» :(د) يف )0(

 .«لبإ عمج لابآو» :ةرابع لإ (د) نم اهدعب ام طقس 030

 ٠١۷« /۲ ؛حاضيولاو هيبنتلاو «(سفن) برعلا ناسلو ١ ؛ هناويد يف لأومسلل تيبلا 0
 ميحرلادبع ني كلملادعبل وأ هلو . 1/١ ؛ يلامألاو 2559و ۱۰۱/۱ ؛ديرفلا دقعلاو
 7/۱ ؛يزيربتلل ةسامحلا ناويد حرشو ؛, ؛ يقوزرملل ةسامحلا ناويد حرش يف يثراح ا
 Es ؛يقيلاوجلا ةياورب ةسامحلا حرشو ۲١١/١ ؛ يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا حرشو
 يتراحلا كلملادبعلو . مال ؛ةيدعسلا ةركذتلاو : 8/١ ؛ يرعملل بوسنملا ةسامحلا حرشو
 ىلع : ىوريو . ۸ ۵ ؛ ديرفلا دقعلا يف ةبسن البو ٠ ل ۸ ؛ابطابط نبال رعشلا رايع يف
 .«تاّّظلا ريغ ىلع»و ««فويسلا ريغ ىلعدو . . «تابظلا دح ىلع»و ؛فويسلا دح

 .امهيلع رثعأ مل

 هع”



 هباح س2 لابآلا همنا هباير نمسا لأ

ET 
 هلکاتف < «بشعلا تبنيَف ءضرألا ب ٌعَفَي ًءام باحسلا 2: لوقي ٠ ؛ىنعم تيب اذهو

 :("!لاقو .ببسلا ركذب یقتکاف ٠ اهتمنسأ مظعتف ءليألا

 ءاملا ميلكا دعب ًاريخ َنوُلاَنِي ىرأامق ًاملظ َءاملا َنيلكآلا رد

 :("ارَخآلا لوق ةنمو ءةّنولكأي ام هنمثب ٌنورتشيف .ءاملا ٌنوعيبَي مهّنأ ديري
 املا قوُخلاب نمط اسم دذجأ مَنْ ْتَمَعَدَف

 نآرقلا 2 ُهّلكمو ؛نّيَّطلاب اهُكوُلَح ٌطلتخيف .ءاملا ءاقتسا ىلع هئيعت اهّنأ ديري

 ناطّيَشلا نم هللاب ْنِعَتْساَف َنآرّقلا َتآَرَّق اذإفإ:ىلاعت هّنوق هنم ريثك ٍرْعّشلاو
 ركذب ىفتكاف .هللاب ذعتساف نآرقلا | ةءارق تذرأ اذإف مّلعأ هللاو ,هانعمو ( !«ميجرلا

 وكي ن نأ مّلعأ لاو .زوجيو ٠ .بيسلا ا يه يتلا دارا ركذ ن نم ببسملا يهو ,ةءارقلا

 ؛مهيلإ ء هقلأف ؛ اذه يباتكب بهذا: دارا ا ىلع ولات 6 E ادام 200 مهن

 ناو .عضاوملا هذه ركْذأ امنو ٠ عستم باب اذهو ؛ «مهنع لوت مث .ںوعجری اذام رظناف

 اذه َنوكيلو ؛ضعبب ةضعب ٌلصّتي مالكلا َّنأل ؛ ؛ينب اذه ىلع سيئ باتكلا ذم ناك
 2 مم م
 :ٌةَّدلا هبو نيعملا ُهَللاو هّنَنَم وأ طْسوُتُم وأ ْئدَّتْبم ْنِم ٌهأرق ْنّم لكل أ اعتمم حرش

 “لر فيمألا نم ةّرجام ريو هّلئان دعبلا لها دعبلا مرحي 4

 .ریغصو ریبکو ديعبو بيرق نم هلئان لاني دحأ لک : :يأ

 (1لدلُضٌرمَّسلا و ةَّيِداَهْضْيِبلاَو ةَبظ هنارقأ 2 ع َنْيَقُيرُفلا ىَضْمَأ . 2

 . (لكأ) برعلا ناسلو ؛(لكأ) سورعلا جاتو 2 17/7/و ٠١۲/۱ ؛صئاصنلا يف ةبسن الب تيبلا_ 1 )

 . «نأ» لدب «ذإ» كانه هاورو «44 ١ص لوألا دلجملا يف امهجيرخت قبس (۲)

 1 .۹۸ ؛لحنلا (۳)

 )٤( ؛لمّثلا ۲۸.

  لصالاك (د) يف حرشو .«لافطألا ريغصت» :(ك) يف «لافيطألا» تحت بتك (60)

 .«ريبكو ريغصو» :(د) يف (0)

 . «نيندحملاب اهنم ٌراَمكإلا قيلي ال تاريغصتلا هذه» :(ح) ديحولل ٌقيلعت لصألا يف هدعب (۷)

 . لصألاك (د) يف هحرش (۸)

 مس 9ع عا



 “فويسلا (!تّدهو حامّرلا تّلض اذإ ('!ةمداصملا دنع ٌةبظ مهاضمأ ّوه :يأ

 ('زكياو ٌءاَلااهْيَفَو لاجَرلاَنْيَب  هرَظْنَم فاض هرب كيري.

 ًةقيقح ةقيقحال ْنَّم اهيفو .' ”|ءاملاَك] ٌعوجرمو ةقيقح هل ْنَم لاجّرلا 2: يأ: اهي

 ت و

 .لآلاك ءوجرَم الو هل

 ركع قتلا رضوا اإ ءدِساح َنوُتْجَلا ةي دقو“

 ًءاجف لقعلا ٍىلع َنونجلا لضف ًادحأ نأ انعمس امو يبنتملا نساحم نم اذه
 كلذ ْنِم َصّلخت مث. نوجا هبل نأ حيِرُّلا غلاب ` دقلو ءهريغ اذكه هب

 0” نامتلا دنفلا لوق ْنم اذه لصأ نإ يرمعلو .ٍصلخت نسحأ
 9مم

 ٠ ناعآإ ةئذدإب لس جلا دع محلا ض عدو

 وف وے

 برص لقعلا ىلع ُهاّيإ هّليضفتو هنم هراذتعاو هّبشل هركذو يبتتما ةعنص نأ 3

 ."'ارعشلاو ءارعشلا بهذم 4 مادقإلا نم

 .«ةيراضملا» :(د) يف )١(
 واولا تطقسو ««تده» :(د) يف (0)

 .«ىنعملاو ظْفَّللا فيرش ْنَسَح تيب اذه» :(ح) ديحولل قياعت لصألا يف هدعب )۳(

 .ًامات لصألاك (د) يف هحرش ()

 . «اهيفو» :(د) يف (0)

 .(د) نم ةدايز (9)

 دروأو .«نيلجرلا يف باودلا ذخأي ءاد :لاّقعلا» :لاقو ؛(ب) يف تيبلا زجع ضعب دروأ )۷(

 . (د) يف تيبلا حرش نم ًاريبك ًامسق
 . (د) يف امب انذخأو .«هدساح نونج ا هبَقل نأ يف غلاب دقلو» : لصألا ةرابع (4)

 115 نم ات ديدين ل انه نم ۹۳ ص ہجر قيم )4(

 )٠١( .لاّفعلاو» : هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس . .

 وللا لو باقل رقت حيا را ةعاتص اأ : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )1١(
 قونجا ىس هلأ كلذو سلم لوخدم ٌراذتعاف هراذتعا امو ءيش كلذ حيي الو ؛ُةنايلا

 ءاهيف ل خدي الو ءأئيش نطاوكا كالت يف يواسُي الن ونجماو ؛بلقلا ةّدشو مادقإلاب َلَّثمو

 َملّسامو ؛هنطاب نع ثحبي ملو هَرهاظ ىلختسا هلال اذه باتكلا بحاص ناسحتساف

 — لعق س



 لاق ام ْنَسَحَأ :Lag ًاضيأ فمَحيو/ O ٠ نيلجرلا ف ٌباوُدلا دخأي عاد :«لاقعلادو

 توبا
 ةقاعم ال هئالاقع كفك 1 اسمْيِإَف هيلع ًاناطيح ربي نو

 :هلوق 4ب يبالكلا ظفلب ىتأ ناو هنأ ىلع

 بلاو جلا ب َنوُنِجَملا ينيمسش يشيب يضرع باققا ااهُيأ الأ

 َبَرَجلا ٌهَرع ىَغَولا َمْوَي ىَفنِي هب يذلا ٌُلُجَرلاَو ُنوُنِجَملا لجرلا اأ

 هب بطاخ يّبتتملاو .هسفنل ُهّلاق يبالكلا َّنأ ًالإ ,هانعمو يبالكلا ظل اذهف
 .ُهّنم ماقتنالا ىلع ردقي نم

 "؟لابجأشْيَجلا َناَوََوِهَعَش نيم ةو اهلا أل شّيجلا اهي يري
 0 مهل عمتجيمت  هُيلاخم مهيف تَيِشَت ادعلا اذإ 4

 هنم ءزهلا عم نونجملاب < هيقلملا مودعل راذتعالا نم ًايرض تيبلا اذه 2 ّنأك

 0 ام كلاهملا يب هسّفنب هيمرو برحلا 4ب هفرجعتو همادقإ نم يري هنأ

 ."!(نونجم هّبَّقل كلذلف ؛هدنع ملحلا

 هذه يف لوقأ امّنإَو ؛هقزر موسقمألإائيش ةنمّدخأ الو ؛هلجأرْخآَتَألإ ! كتاف نم يبا
 :هُلوقامأو لَ اسك اوُلضيًالدل ةعاّصلا هذه لهأل يده لع «ضرعت يتلا رومألا

 .«عجرل : : لاق مث ««سأبلا نيحو برحلا يف ينعي أ «ابيصم نسحف : : «لاّفَع لقعلا ضعيو»

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۱)

 . ۲۸/۳ ؛ هناويد يف مامت يبأل تيبلا (؟)

 .امهيلع رثعأ مل (۳)

 .(ب) نم تيبلا طقس )٤(

 . «ًانونجم هبَقل» :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو :(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (4)

 .«هنم ءزهلا» :(د) يف (5)

 .ديدشتلاب «هدعبي ام» :(د) يف اهطبضو .لصألا يف اهطبض اذك (۷)
(A)هّنأل ءبّقللا تيب نم دش اذه : : (ح) ديحولل حالك لصألا يف هدعبو ؛نونجملاب» : (د) يف  

 ال ممن ىلع لكي لجّرلا تاكو ءملحلا نع ُهَدْمبو لجّرلا َلْهَج هيف َنّنياحْرَش حرش
 .(عجرلا : :لاق مث ««ىهتشا ام لاقف ‹هنع ٌنومهفي

6 ¬ 



 ابأ اي :برحلا  ىلبأ دقو ءًاموي هل َلّيق هنأ فنحألا نع يكح "ام اذه وحُنو

 . حلا دنع لاف ؟مّلحلا تكرت نی ءرحب

 “رات رهدلا فورص ورهاجم ًادَبَأهْشْرَصٌرْصَددْنم موري. 17

 “8 وتان ىَتَأ ام يّقَوَتِب يذلا امه همدم ىلعألا فرشلا هئانأ.١

 اوّقوت 1ً هؤوادعأ لان يذلا امف ,فرشلا ليث ىلإ ةثأرجو هّمدقت هب ىَضْقَأ :لوقي

 .موفاخ ان] (* !اوباخو ّلَمَف اعب منع ٌدقف :يأ ؟هنم مهسفنأ ىلع اوققشأو هاتأ ام

 00لاَسع بطَكلامّصأو دنهم هيلح ناك تلحق كوما اذإ ۲

 ارد ل م

 «هلاح هذه وه ناک :يآ :ربخلا عضوم اهدعب ٌةلمجلاو « .اهيف ٌرَمَُم ناک مسا

 :("دوعلا ن نارج لاق ؛هزازتهال برطضملا ج ٌحمُرلا :«لايسعلا»و

 .«يكح» :(د) يف )1(

 رس ملّسلا يف ملح اب هرگذف داعف ءاذه يبتنملا مظنول» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (0)

 . اهلل دسو تيبلا بيع

 .(ب) نم تيبلا طقس )۳(

 (د) يف هحرشو . ات ام» : هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 46

 يذلا امف رومألا باعص ىلإ همدقت فرش يأ» : يلاتلا حرشلا (ك) يف دروأو . لصألاك

 .«مجحأ وأ مدقأ كلاه لكف « «هيلع مدقأ ام اوقوت ال هولان

 يذلا لعج هنأ هبارعإ يقو «فّلَكَتم تييبلا اذه» :(ح) / ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (5)

 . (؟هب هلثم یضري فيك بجعلاو «لاكشإ هيفو اهتلص كلذكو ؛ ةعامجلل

 1 1 .(د) نم ةدايز (5)
 :لاّسعلا» :(د) يف هحرش نم دروو .(ب) نم اهحرش عم (11-10) تايبألا تطقس )¥(

 ينج نبا حرش دروأو تلا مضب (د) يف «هّيلح» طبض دقو .«هزازتهال برطضملا حمرا

 . (د)و لصألا يف اهطبض امك «هّتيلحا انطبضو .؛هلاح هذه» :هلوق ىلإ لصألاك

 انذخأو . ةمجعملا داضلاب ؛ةبرضم» لصألا يف اهطبضو . 44 ؛هناويد يف دوعلا نارجل تيبلا (۸)

 يف نبّللا تعمج اذإ :ةاشلا تسبرص :لاقي» :لاقو «ةلمهملا داصلاب ناويدلا ةياورب

 اهطبض يسيقلا يدومح يرون روتكدلا نأ ىلع «(برص) ناسللا رظناو .4. . .اهعرض

 دومح يرون .د قيقحت .دوعلا نارج ناويد رظنا «ناويدلل وه هقيقحت يف ةمجعملا داضلاب

4V ب 



 سم ماي 5 2 س س مجمل رطل

 لاَسع فلا يوق اهتع باغام ٌةّيرصُم تاكو لمي هللاو

 .كلذ ريغ وأ ةضف وأ بهذ ْنِم فّيَسلا «يلح» : لاقي الو .فيسلل «ةيلحلا» ٌلصأو

 لاوهأ ءاجيهلا نم هَّنَمَن لوه ةبطاق ناعجشلا وُبَآ ءاجمش وُبَأ . ۳

 لاد الو ميم الو ءاح دمَحلا 2g رِخَتْفُمل ام ىَّنَح َدُمَحلا كلمت ٤.

a 

 . "يل ببحم ريغ ه هنأ اإ ديج تيبلا اذه ىنعم

 لايرس يذاكاَنِمهاقَك ْدَكَو ةَفٌعاضم ليبارس هتم هيلع.

 رنز نب يدع لاق .يذاملا ا”الّسعلا نيلب اهيل ةبش :ٌةَنيَللا "!ءوردلا :«يذاملاد هم 2 4 ¢ و ا گال

 راشم ينام لكم ثیدحو هَل خيشلا ندا عامس#

 ر رم e 2 030 ي ال 7
 «ترشأ هركني يعمصألا َناكو لسعلا «ترشأ» ٌزاجأو .يبارعألا نبا هاور اك

 وهو «راشم» ىلإ «يذاملا د فيضيف راشم يذاَم لم : :تيبلا اذه دشنيو ءلسعلا

 : ق 8 فيحشلا لاق .هتجرختسا :يأ ءلسعلا «تَرش» ردصم

 ت مر

 اراصبألا اهَقوَق سناوقلا يشعت ٌةّينام ًاقباوس نيليرستم

 .فيرحت اهيفو (۲) ةي ةيشاحلا رظناو «34 »يسيقلا

 )١( «(ًاضيأ كريغل الو» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب .

 عردلا هبش لسعلا نم هلصأو «ةنيّللا عوردلا : يذاملا» :(ك) يف دروأو .«عردلا» :(د) يف (0)

 .تيبلا اذه يلي يذلا تيبلل هح رش ةياهن يف «هب

 .(د) نم اهدعيام طقس (۳)

 :(نذأ)و (روش)و (ذوم) برعلا ناسلو :40 ؛هناويد يف يدابعلا ديز نب يدّعل تيبلا (5)

 ٤٠٤/١١ ؛ةغللا بيذهتو ؛(ذوم)و (روش) ؛حاحتملاو ؛187والا /۲ ؛حاضيإلاو هيبنتلاو

 لمجمو ,5757/9وال١/5؛ةغللا سيباقمو :1777 /٣و ۷۳۵ /۲ ؛ةغللا ةرهمجو

 (روش)و (ذوم) سورعلا جاتو ء7141/14و 15/0 ؛صّصخملاو 41/١: ؛ةغللا

 ناويدو :؛ 58١/1 ؛نيعلا باتك يف ةبسن اليو .017 ؛يعمصألل لعفأو لعفو «(نذأ)و

 .«عامسب»و «عامسو» :ىوريو . ٥٠١/١ ؛ةغللا لمجمو ء١٤ /۳ ؛بدألا

 )٥( يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس ص۳۹۰٥ .

~~ EAN ~- 



 3 2 lr ساس # مساع ه0 ضر ماما ر قرر ورقم يما م م

 ("!لاثلا اهيأ الاون ترم دقو ح١ نسح نم تيلوأ ام رتسأ فيكو .

 :"ميَشألا نب ريطم لاق ؛لان جر :لاقي .لاوتلا ريثكلا :«لاتلآ»/
 ت م

 راهصألا ساز دماحلا لان ءيرما ىّلع لدف ةتيطمتماق

 ر ميط ضعب لاقو .«دمحيل كلا :ىوريو

 ٤ ريع د

 .نّيَطلا ريثك : «ناط» موو «فوصلا ٌريثك» :«فاص» شيكو :لاملا ريثك : :«لام» لجرو

 هداف : :يأ :يأرلا ءلاش»و فوخلا دیدش : :«فاخ» لجرو جيرلا بي :«حار»م مويو

 0 فيرصتلا ل ةتب ٌةتباث هتلالد .نيعلا روسكم «ٌلعّش» هنزو اذه لکو .ءآليخلا نم «ل ااخ»و

 لام لجر لاقي :لاق ,ىيحي نب ٌدمحأ نع نّسحلا نب دمحم ركب وبأ “ اًنربخأو
 ةجعنو ٌفاص شبکو عاد ةارماو 9 ءاد لجرو لان ةارماو لان لجرو ؛ٌةلام ةارماو

 .ةهام رئبو هام ٌناكمو .ةَعال ةعاه ٌةأرماو مال عاه لجرو ءةفاص

(۱) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(0) 

030 

 يف هحرشو . فيرحتلاب ًائيلم حرشلا نم ًاريبك ًامسق هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع دروأ
 فاص شبكو لاملا ريثك يأ لام لجر :لاقي كلذكو «لاوتلا ريثكلا لجرلا :لانلا» :(د)

 دروأو .«فيرصتلا يف ةتباث هتلالدو نيعلا رسكي لعف هنزو اذه لكو «فوصلا ريثك يأ

 ركذ ىلع تأت مل نيتخسنلا اتلكو .(ب) يف امك ًافّرحم ًابرطضم (ك) يف تيبلا حرش
 . لصألا يف يتلا دهاوشلا

 . هيلع رثعأ مل

 . هيلع رثعأ مل

 .(ب)و (د) نم باوّصلاو .ءاّطلا مجعي ملو ««رطتلا» لصألا يف

 . «بلعث لاق» : (ك) يفو «(ب) نم ةرابعلا تطقس

 لجرو ءدالبلاب قاطن هّنإو «ةسارفلا لانل هّنإو» :(ك) يف ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب داز
 اذه نم دروو .«؛لاجُرلل ةساشو ةلاسو قحلا نع ةلامو قيرطلا نع ةعاول ةتاص ةأرماو تاص

 يف ةدايزلا تبثأ ملو . «قيرطلا نع ٌةلاسو قيرطلا نع ةعاول ةأرماو» :(ب) يف فرحا صتلا

 ريثك لام لجر : ةيشاحلا نم» :(ك) شماه ىلعو .اهل يتءارق ةحص ىلإ ينانئمظا مدعل نتما
 نيطلا ريثك ُناط مويو فوصلا ريثك فاص شبكو لاوّلا ريثك لان لجرو لاما

 - معو



 الزاكي ءايلعلا ىلع َمْيرَكلانِإ  يتّمرْعتَو عري يار تم 0
 و 7 ه2 سمه م 1 «# رس . مساس ا رم 2

 لامآ كيفك 4 بكاوكللو لاوجت رابخألالو تودغ ىتح .۸

 . . - 52 LL ر مو مام 0# | سام

 "نابثت لابثتلا ىلع َءانّتلاْنإ مهبسبأل لوط يئانت لاطأ دقو "4

 :(ريهُز ع نب بک لاق ,"[ةلباتتو] «ليباتت» عمجلاو ءريصقلا :«ٌةلاَبنَتلادو «لابّشلا»

 ٌليباَتتلا لزفلا درع اذإ ...

OA تيمكلا | لاقو 

 :("!ُلاَّثَقلا لاقو
 . رب ا 3 2 ق 9 4 هَ وم 3 5

 لابت هعاب ريصق نسيب لاس مأ تريك يريخت

 . (ب) نم (۳۸و ۳۷) ناتيبلا طقس (۱)

 يف ال ًاقباطم تيبلا حرش (د) يف دروأو . حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلادروأ (۲)

 .ًامامت (ب)

 «. . . تيبلا ىنعمو» :هلوق ىلإ امهنم هدعب ام طقسو .(ب)و (د) نم ةدايز (۳)

 :همامتب تيبلا (4)

 نيا ل زملا رع اذإ ابر ٠ م مصنيرمإلا لامجلا يقم نوي
 2785/١5 ؛ةغللا بيذهتو «(لبنت)و (درع) برعلا ناسلو : 15 ؛ هناوید يف ريهز نب بعکل وهو

 .«لزعلا لدب «دوسلا» :رداصملاو ناويدلا ةياورو . (لبنت) سورعلا جاتو

 سيياقم يف ةبسن اليو .۲۲ ؛تيمكلا تايمشاه حرش يف يدسألا ديز نب تيمكلل تيبلا (0)

 مضب لصألا يف «ليبانت»و «ليزاعم ال» طبضو .704 ١/ ؛نيعلا باتكو ؛4//707 ؛ةغللا

 .ةديصقلا قايس يف كلذ هّقحو «بصّلاب امهانطبضو «ًادرفم تيبلا نوك امهيف مآللا
 ًامّقلم انه لوألا ثيبلا درو ذإ . فالتخالا ضعب عم 87 ؛ هناويد يف يبالكلا لاّثقلل تايبألا (5)

 : هيف امهتياورو «ناويدلا يف (7و 1) نيتيبلا نم

 لاجل يف تريخ يريخت  لاسع مق رطناتمن

 . «قرخنم» لدب «قَرَخَم» ثلاثلا تيبلاو

 هس لوو س



 د صا

 ؟لاسخ ميرو مم ميك لايرشلا قِرَخَنُم مَ كاّذأ

 ورو ردع م

 ةلمعتسي امب الإ هتعنص نحو ٍلُجَّرلا اذه رعش ةبوذع ىلع ٌنَلدَتَسي ْمَل ولو/

 اهنكامأ ب ٌةّرقتسم كلذ عم اهّدجَن مك مث ءلامعتسالا ةليلقلا ةبيرغلا ظافلألا هذه نم

 ("/؟هلوق ىلإ ىرت لً .هناوید ل ٌةريثك يهو ,ةرفاثالو ٍةقلَق ريغ

 هم لم 2-24

 «"الّبجلاو لها كيل يب ت ترمشغت ٍةَلَمَيفُح اًماصح مص تحك
7 

 "7 6ءضوملا اذه 2 اهعابطنا فيك یر دقو ؛ةبيرغ ««ترمشغت» : هلوقف

 .(ورعش مول اميئل خدم ن ناو هرعش فرش أ ًافيرش حّدم اذإ ناسنإلا نإ :تيبلا ىنعمو

 رای رادقألا 2 كردق نإ ٍرَشَب  َلاَتْحَ نأربكت تن نل ٠

 لاضْفم لاضقملا ىلع تناوالإ ٠ اهّيحاص َكاضْرَت ال َكَسَْت ناك.
 م2 02 ر هدد سا و همام م ممم م

 لاذب عورلاه اهل تنأوالإ اهتجهمل اناوص كدعت

 وو ك هم د سام ماع رور و

 َلاَثَقمادَقإلاَورِقْفُي "دوجلا مهلك سالا داس ةع الون .؛/

(01) 

(۲) 

 قرف

 قل

(0) 

000 

 . ٠١ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا

 ظافلألل هرعش ةبوذع امن : لاق ٠ «بجعلا ىلإ اوعمسا» : حل ديحولل قيلعت لصألا يف دب

 حلما نم هيف ىق ال املا اذه ةيوذعامّنإ : ثاسنإلا لوقي امك اذهو ءاهلمعتسي اهلمعتسي يتلا ةبيرغلا

 هرعش بع نم هراتخا ام م هدروأ يذلا تييللا اذه بدْطتسا ًادحأ تعمس امو «لظنحلاو

 شامان ءراعشألا لمواز نم وهو «هنأش نم سيل رعشلا َدقنَنآل ؛" ؛روذعم وهو «همعزب

 اذهرعش يفو « ,رعّشلا بويع نم بيع يشحولا بيرغلا لامعتسا نأ ىلع اوعمجأف رعشلا

 بيرغلا هداريإ اهتمف ؛ ؛رعششلا ةعنص ماكحإ بح نم اهبجتيل بولا نم هركذأ ام لجرلا

 دخألا اهنمو ءاهداسُمو يناعملا ةلاحإ اهنمو «قّلقلاو ٍجْسّتلا يف سيرضملا اهنمو «يشحولا

 .(عجرال : : لاق مث ؛«هلل ناب هيلع تبن تَرَ اذإ ءايشأو «ةوجولا كرتو بارعإلا ءافقأب

 . «عجرا : : لاق مث ««سحبي ن ةا الإ يه امو ٠ تعبطتا امه : (ح) ديحولل ق يلعت لصألا يف هدعب

 فيرشلا لباقي امّنِإ «فيرش لباقم ميثل سيلا :(ح) ديحولل قلعت لصألا يف هدعب

 .؛ميِنّللا ميركلاو عيضولا

 . (ب) نم اهحرش عم (40-17) تايبألا تطقس

 . لصولا ةزمه عطقب لصألا يف اهطبض اذك

 س النو س
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 . 57 7 كاما ع مما . و ومر عام

 “المش لحرلاب ةّيشاملُكاَم هتقاطناسنإلا غلبيامتإو.4

 :"سيَقلا ؤرم ما لاق ©" قولا نم ٌةفيفَحلا : :«لالمشلا»

 لالُّمش تاَّطَأَط ناّبّقعلا نم فوُضَد ةو نيحانجلا ءاَخَتفب ياك

 .نيتيبلا نيذه ےہ ٌرصَق امو
 3 3 2 - م ٠م ه م رر - 2

 لامجإو ناسحإ ساّثلارّثكأنم هي حيبقلا كرت نمر يفت اتإ .؛ه
 a رس o 3 سا رب رع ار 2 ورور 03 وير 6 را ري 6

 (!لاغشأ شيعلالوضُفَو ُهَناَقاَم هّتجاحو يناثلا هرمع ىّتْفلاركذ 1

 ام هوحنو زجوأو هيف عمج دق امل ةرئاسلا لاثمألاب تيبلا اذه َقَحْلُي نَا يفبنُي

 :هل ليقف .ءام يقتسي يؤرو هللا !”ةمحر زيزعلا دبع نب َرمُع دلو ضعب نع یکحی

 م عم

 :"!ٌةصب ةصباو نب ملاس لاو ؛لوضفلا ر اندقف ام: لاقف ؟ةفالخلاو كلما دعبأ

(010 

)0 

(۳) 

(€) 

(0) 

(» 

(۷) 

 ارَّقَف ىّنغلا كاد داع ًائيَش د داز ْنِإَف ا"اةجاح دس ن ْنَع كيني ام سْفَّتلا ىّغ

 . (د) يف حرشلا نم ىلوألا ةرابعلا دروأو . سيقلا ءيرما تيب رخآ ىلإ (ك) يف تيبلا حرش

 .(د) نم اهدعب ام طقس

 برعلا ناسلو ۸١/١ ؛ءارعشلا لوحف تاقبطو «۳۸ ؛ هناويد يف سيقلا ءيرمال تيبلا

 ۲۲۷/۱ ؛ةخللا ةرهمجو ء١١/۲۷۳و ۳١۸/۷ ؛ةغللا بيذهتو «(لمش)و (ففد)

 ٠۷/١ ؛ريبكلا يناعملاو ۰۲۱۸/۳ ؛ميجلا باتكو « (ففد) سورعلا جاتو < ١١٠١١ /؟و

 برعلا ناسل يف ةبسن البو .(لمش)و (فقد) حاحّصلاو ء٥١٤٠ / ؛صئاصخلاو :774و

 ىوريو ١١/١. ؛صئاصنلاو ؛ 170 /۷ ؛صّصخملاو «(ختف) سورعلا جاتو ء(ختف)

 .رداصملاو ناويدلا يف امك اهانطبضو ؛«نأكد :(ك)و لصألا يفو .«فوفد» لدب «دويص»

 . ًامامت لصألاك (د) يف حرشلا دروو . هبسني نأ نود نم طقف ةصباو نب ملاس تيب (ك) يف دروأ

 . (د) نم تطقس

 ؛ ٠٤١ /۳ ؛يزيربتلل ةسامحلا حرشو ء١١٠۱ /5 ؛يقوزرملل ةسامحلا حرش يف ةصباو نب ملاسل تيا

 حرشو «۳۳۲ ؛يقيلاوجلا ةياور ةسامحلا حرشو ١/ ٦٦١« ؛يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا حرشو

 «۲۷۲ ؛ةيدعسلا ةركذتلاو ۸4٤ /7 ؛ةيرصبلا ةسامحلاو 1۹٤ /7 ؛يرعملل بوسا ةسامحلا

 طقسو : 844/7 ؛ءيلآللا طمسو : 147 ؛راشي رعش نم راتخملاو ۲ ؛ يلاقلا يلامأو

 . ۱۹۷/۷ ؛ناويحلارظنا . ةلهاب نم ة أرمال اهضعب ىوريو :تايبأ ةلمج نم تيبلاو . 1١108 /“ ؛دنزلا

 .رداصلا يق تدرو نيتياورلا اتلكو «اتجاح» شماهلا ىلع اهوصمث ,(2) يفاهاورانكو هله : (د) يف

~a ل 
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 يجراخلا لاتقل ةفوكلا ىلإ جرخ دق ناكو «"روركشَل نب 'اَرّيْلَد دمي .لاقو
 ناكو :ةفوكلا ىلإ ريد لوصو لبق يجراخلا فرصناف «بالک ينب نم اهب مج ي يذلا
 ."هّامّلْغو وه َنعُطو ,ةفوكلا لهأ عم ًاليمج ٍهباحصأ كب ىلبأ دق يبنتملا

 “ليج نم هيف امب يردي يذلا ادْنَمَو لَّقَعلا حص يعدي لُك كاوعدك . ۱

 “رذعلا ىَنِإ نَيلْذعَت نمم جوحأو ةَمالمي مآل ىتؤوأ كته. هذ سك < 4 م مع م 5 5 2

 دزمهلا تلديأف «كّتأل» اندنع اهّلص و .ديكوُتلا دنع لمعت 00 د هلک :«كهل»

 :“عاشلا لاق كاّیه» :هَكاّيإ» ج اولاق '![امك] ًءاه

 ‹۲۸۹ /۳ ؛ناييتلاو ءالا 7 ؛يدسحاولاو ٤/ ۰۲٠۰ ؛دمحأزجعمو :516 ؛هناويد فةديصقلا (#)

 . ٣/٤ ؛يقوقربلاو ۰٤٤١/۲ ؛ يجزايلاو

 .لَلا رسكب رداصملاو (د)و (ك) يفوهو .ًاقحال نتلا ينو انه للا حتفب لصألا يف هطبض انك (1)
 . انهاهاتبتأ امك حرشلاو نثملا ين اهدرويسو ءرداصملا ينام اتبأو ««زوركشيد :(د)و لصألا يف )۲(

 ةنس ةجحلا يذ يف زوركشل نب ريلد حدمي لاقو» :(ك) يفو . طقف «لاقو» :(ب) يف ةمدقملا (۳)

 ينب نم [اذك] مجان مجنو» :(د) يفو .«ليوطلا نم» :اهشماه ىلعو ؛ةئمئالثو نيسمخ
 ىرجو «بيطلا وبأ هيلإ جرخ نميف ناكو ءاههأ هيلإ جرخف «ةفوكلا ىلإ راسو « بالك

 ىلإ زوركشي نب ریلد يمليدلا درجو ؛« بالك ينب نم هعم نمو مجالا مزهناف ءدارط مهنيب
 ًيايث هيلإ ذفنأو «بسيطلا بأ لصاوف ءاومزهتا دقو موقلا فداصف ؛ًشيج هعم نمو ةفوكلا

 هجم بيطلا وبأ لاقف < ليقث بكرمب ًاسرف هيلإ داقو , ىقيبدلاو ٌزخلاو يمورلا جابيدلا نم

 .«ةئمئالثو نيسمخو ثالث ةنس يف اهاّيِإ هدشنأو

 . (ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ 2

 .(د)و (ك) يف تيبلا حرش دروو ٠ لصألاك حرشلا بلغ غأ هب قيحلأو «(ب) يف همامتب تيا دروأ )0(

 .(ب)و (د)و (ك) نم ةدايز (0
 1 . .يلعوبأ لاق» : هلوق ىلإ(ك)نمو «[تيلا] . . .قربانسايالأ» : هلوق ىلإ(ب)نماهدعبام طقس )۷(

 وبأ اهدروأ يتلا امهادحإ «ناتياور تييلالو . طّقف تيبلا ردص دروأو ««لاق» :(ك) يف (۸)
 وأ ليفطلو .(بحر) ةغالبلا ساسأ يف يوَنَّقلا ليفطل ةياورلا هذهب وهو .انه حتفلا

~~ o ~~ 
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 ةرداصم كيلع تّفاض هدراوم تعسوت نإ يذلا رمألاو ك كايهف
1١ 

 نب دمحم سالا يبآ نع ةمَلَس نب دمحم رقصلا وبأ اندشنأ ءرْخآلا لاقو

 ان ُهَّنأل ؛ ٍديكوّتلل امهاتلكو .«نإ »و ألا نيب جي ناز امّنإَو : يلع وبأ لاق

 ىلع ("ثارقو .(' !«نإ» ريغ رَخآ ميش اهّنأك تراصف «نإ» ُّظْقل لاز ءاه ةزمهلا لدبأ

1 
 :("يسمْطَفلا ديعس نب رارملل رديز يبأ رداون ب يلع يبأ

000 

(۳ 

(r) 

(4) 

 سايت مل ناو ساي افش ىَلعُت اهلمَأر كدت نم كهل امأَق

 ء١٤٠٠ /۲ ؛فصنملاو « ١/ ٤١ ؛بستحما يف ةبسن اليو . ٠٠١ ؟ليفط ناويد يف يعير نب سرضمل

 007 /۲ ؛بارعإلا ةعانص رسو :؟١/10 ؛فاصنإلاو 2581 ؛فيرصتلا يف يكولملا حرشو

 رظناو .۳۹۷ ١/ ؛فيرصتلا يف عتمملاو ء(ايأ) برعلا ناسلو ١۱۸/۸ 57/٠١ ٠ ؛ لصفلا حرشو

 دصاقملاو 2757/١ ؛ ينغملا دهاوش حرشو 747 ؛فلتؤملاو 4514 ؛ةيدعسلا ةركذتلا

 تيبلا نإ :يدادغبلا لاقو . ١٠٠و ١١٠و 1١7/٠١ ؛بدألا ةنازخو.«48/54 ؛ةيوحنلا

 . تايعمصألا ةعوبطم يف سيل وهو «تاديعمصألا يف يعير نب سرضمل ةديصق نم
 بوسنملا ةسامحلا حرش يف يعير.نب سرضلل ةياورلا هذهب وهو .؛رداصملا» :ىورييو

 يف ةبسن اليو . سادرم نب سابعل هتبسن ىلإ ةيشاحلا يف ققحملا راشأو 270١/7 ؛يرعملل
 حرشو ء١١٠١ /۳ ؛يزيربتلل ةسامحلا حرشو ء١١٠٠ /۳ ؛يقوزرملل ةسامحلا حرش

 ناسلو « 7 ؛ىرمتنشلا ملعألل ةسامحلا حرشو 21:9 ؛يقيلاوجلا ةياورب ةسامحلا

 . ۲۲۳ /۳ ؛بجاحلا نبا ةيفاش حرشو «(ايه) برعلا

 . ١١٠ص لوألا دلج لا يف هجيرخت قبس

 .(د) نم اهدعي ام طقس

 .«رارملا لاقو» : (ب) يف ةرابعلا

 البو .۲۰۱ ؛ديز يبأرداونو «(-7-نويومأ ءارعش) 41١ ؟هناويد يف يسعقفلا ديعس نبرارملل تیلا

 ."50و ٣٤٣و ٤٤۳و ۳۳٦/۱۰ ؛بدألا ةنازخ ىف ةبسن

 انان ءهّدحو خيشلا اذه هبذعتسي اع :«كّئهل»» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 تاغل ارق دق يّبتملاو ءاهّتغل وهف برعلا نع هنم ًءاج امو ءالف اللا لختني نم
 هس of ل



 3 سرب ري مبسم ر ماع م 525 م. 03 e ار

 "!يلثم يدجت هتببحأ نم لثم يدج قشاع كّلثم ساّنلا 2 ام :نيلوَقَ ."

 بصُت اهيلع دف اذإ ةركذلا فصو نال ؛«قشاع» نم لاحلا ىلع «كلغم» بص

 . اهيف ٌلوقلا ٌمدقت دقو ء"اهنم لاحلا ىلع

 "السلام نماشا نُحب برم نص شیدا ىَ اب
 :(!اضيأ هلوقك اذه
 رو و ص » 3 ص 5 4 5 1 مصر < 2

 ؟ابولقلا يفت ةروز نم ليف يدامألا لف ىوس ينس امو

 ةر ر # رم 4 م ررر 2 ماما اه ماه 2 7

 يلسر اهفارطأو يئايحأ اهانج ينئأَريَع انّقلا رمُس نع رمسلايو.
 (a م 2 مام ر 34 هم ر و هل رف روو ر

 “رجتلا قّدَحلاَوٌرْعلا ايانثلاريغل  ٌهَلْصَف هيف تبت مل ًاداَؤُف تمدع./

 ود وا. دو
 .ةعساولا :«لجنلا»و ؛ضيبلا :«رغلا»

 . 5-5 سهلا رس سا ها ماعم 37 ماال ةة م J هي 2 م صار ا

 “لصولاب ر جهلا اكش نم اهتغلي الو ةّطبغرجهلاب ءانسح تمرح امش.

 اكش نم لصولاب اهتّنَّلب الو :ىأ .ةَتسح ٌةأرما :ىأ ٌتركن انه :«ءانسح»
 ملال لم < ۸ 20007 ل 1 ي 3200

 هضرغ لعجيو «لصولاو ادودصلا نم هيف ضرعي امو ؛ىوهلا رمأ رقتحي ,("ارجهلا

 .«لهسألاو نسحألا ٌرايتخا هّمزلو ساّئلا

 (ك) يف هحرشو .ًاّيرح لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ )١(
 .ًاضيأ لصألاك (د)و

 .(ك) نم اهدعبام طقس (؟)

 . لصألاك (د) يف تيبلا حرشو . (ب) نم اهحرش عم )٤-۷( تايبألا تطقس (۳)

 . 70/4 ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (6)

 . لصألاك (د) يف هحرش )0(

 لصألاك (د) يف حرشلا دروو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )3

 . (2) يف هضعب دروأو .ًامامت

 .(ك) نم اهدعب ام طقس (۷)

 | .«دصلا» :(ب)و (د) يف (۸)
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 ؟ُدْعَب لوقي هارت الأ .يلاعملا بسك

 "!اوسلا فل هسلاوبعصلا# ى علابعصف  ىّنعلا نم لاني الام لَنا ينير .۸

 “لحنلا ريل نم دهشلا نود دب الو ةَصيخر يلاعملا "نايقت َنُيِدْيِرُك .4

 دقو تافل ينامث ٠ ًايقلو أايقلو ًانايقلو ًاناينقلو ىقلو ًءاقلو ٌةَيَقَل «هّتيقَل» : :لاقي

 .(ةةفسض ةفيعض اهّنأ لإ «ماتل» :ليق

Hagم م ت ل مو 25 مسه سال سال  

 يلجت ةيقاع يأ نع يملعت ملو يمت ليحل توا انّيََع تْرْدَح ٠.
 همم سار مس ےس

 "يب زوركشل َنَبَريَلَدماركإب يتينم تْيَرَشَوُل ًانْيبْع تس

3 55 . 
. 3 

 "يول ريمألا َلابقٌِرْكَدَتَو انَئْيَبَرطاوَخلا بيباتألارمت ./

 41 كرم و مد ل كمل

 5 راق ءرم وھف .ةرارم رمي رمو ٠ رمُم وهو ٠ .ًارارمإ رمي ُءيَشلا هرم :لاقي

 رام هم

 ٌلَسَعلاك وح نيرَدألا سلعو هئا سعر مرقم

 . (ب) نم اهحرش عم (۸-۱۱) تايبألا تطقس (۱)

 . «نايقُل نيديرت : ةخسن يف» : شماهلا ىلع بتكو ««انايقُل» :(ك) يف اهطبض )۲(

 . هيلع دازو «ًابفرح لصألاك (ك) يف هحرشو . «هّتیقل ردصم نايقل» :(د) يف هحرش نم درو (۳)

 : ءارفلا دشنأو «ملعلا لهأ دنع فرعأ رسكلا بيطلا وبأ لاق «نايقل : عد : (ك) يف اهدعب داز )€(

 «جئارليدنعلذبلابدجتملْثِإو ٠ هريغو مالا يفاهاقلَّذِإو

 .(ب) ةيشاحلا ٥٠١ ؛ناويدلا رظناو

 .ًاماق لصألاك (د)و (ك) يف تيبلا حرش دروأ )0(

 وهو «هظفل ُفّذكتو تيبلا اذه ٌهاركتسا ىَمْخيام» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 03(

 . «هنسح ىلإ جاتحي يذلا جورخلا

 حرشلاب أدبو .ًافرحم ًاهوشم لصألاك حرشلا نم ًاريبك ًامسق هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۷)

 .٩ . .يلولحتف : هلوقو» :هلوق نم (ك) يف حرشلاب أديو .«. . .بيبانألا» : هلوق نم (د) يف

 . 18١ ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۸)

 س ۵۹ =



 لق

 2 2 7 رم مدور هراء 9 78 7
 وهف يرب اذإف ءرييمل ام نيتدقعلا نيب ام وهو :بوينأ عمج :«بيبانالا»و

 :("1ريكُك لاق .( 1 1 1 2 عك دن عار مہ
 اهبومُكَوانقلا بيبانأ يْضَمَتَو اهدودخ َقْوَف ا ٌلاصّنلا یل

 :(0ديمح مح ديمح لاق .«هتيلولحا (E «هتیلحتسا»و «ىلولحا»و ءيشلا «ذلح» : لاقيو

 اهدري ًائاّمد ىَلوَلَحاَو عرضلا نع هلاصفلا َدَّعَب ناماع ىَضَماّمَلَ

 :”ىيحي نب د دمحأ ساّبعلا يبأ نع نّسحلا نب دمحم ركب يبأ ىلع ُتأرقو
 م هر ©

 ليلَخ لك كالوّلحاو ُسّفْنلا كن لانش نح يلطف تكول [وإ

 عا چ چ ےس - ت ت رم 5 مم 2

 ؛فدر «يلولحت» ےب «واولا» نأ كلذو ؛داسَف اهيف ةيفاق .«يلولحتف» :هّلوقو

 6 اذه ٌريغ ٌةَفَدَرِم ةيفاق ة ةديصقلا هذه ےب سيلو . يورلا فرح لبق ةنكاس اهّنأل

 "راق: ؛ميدقلا رعشلا ےہ ءاج د هنأ الإ .مهدنع ب بيع اذهو

(1) 

(۲( 

(۳) 

(4) 

(0) 

003) 

 ۲. . .يلولحتف :هلوقو» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس

 . لصألا يف امك ةملكلا انتبثأو ««اهرودخ» هيفو ء 71١١ ؛ هناويد يف ةّرع ريثكل تيبلا

 ‹۲۹۲ /5 ؛يسويلطبلل باضتقالاو « ٤۷١ ؛بتاكلا بدأو 1/7 ؛هناويد يف يلالهلاروث نب ديم تیا
 ء۷۷ ٤/ ؛باتكلاو ٠١١ /۷ ؛لصفملا حرشو ,77757 ؛يقيلاوجلل بتاكلا بدأ حرشو

 هيوبيس تايبأ حرشو ؛(الح) ناسللاو «(الح) حاحّتصلاو ۷٠١« /۲ ؛ بهذلا نيع ليصحتو

 2191/١ ؛فيرصتلا يف عتمملا يف ةبسن اليو ۸١/١. ؛فصتنملاو ۳٠١ /7 ؛يفاريسلل

 . «هلاصف دعبا ىوريو ؛؛ىضم» لدب «ىتأ» :ىوريو .۸۱ /۱ ؛فصنملاو

 75 ؟ينأدلا ىنجلاو «(ولح) ةغالبلا ساسأو ء(الح)و (حمس) سورعل لا جات يف ةبسن الب تييلا

 يف عتمملاو ١“ ؛بستحماو ؛(الح)و (حمس) برعلا ناسلو ۹ ؛ينابلا فصرو

 .۸۲ ١/ ؛ فصنملاو ۰۱۹۷ ١/ ؛فيزصتلا

 . (ةفدرم ريغ ةديصقلا» : :(د) ةرابعو «(د) نم اهدعب ام طقس

 تاقبطو ء۱ ؛لاغمألا ةرهمج يف بلطمادبع نيريزللو . ٠١۷ ؛ هناويد يف دبعلا نب ةفرطل ناتيبلا

 حلاصلو . ١ ؛ هناويد يف ةيواعم نب هللادبعلو . ۲٠٤ ؛ةيدعسلا ةركذتلاو 01 ؛ ءارعشلا لوحف

 جاتو 2417/5 ؛ةيرصبلا ةسامحلا يف ةبسن البو . 154 ؛هناويد يف سودقلادبع نب

 1/1 ؛ةدمعلا يف تباث نب ناسحلو .۷ ؛حشوملاو «۳۳۷/۱۷ ؛ يناغألاو «(دنس) سورعلا

 . هناويد يف اسيلو

 ~~ ¥ سس
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 هصؤرت الو ًاميكح لسرأف ًالِسرم ةجاح ذي تلك اإ

 ةسصعت الو ابل رواش ىَوَقْلا كيَلَع رمأ باب ْنِإَو

 و

 ريغ ؛«ةصعت» : :هلوقو «يورلا فرح َلَّبق ٌةنكاس اهّنأل ؛ ؛فدر : :«هصوت» كي اولاق
 ؛لهسأ اهآبق ام حوتفملا «واولا» ب ناک اهلبق ام مومضملا «واولا» ج اذه راج اذإف فَدرَم

 نم فلألا ىلإ ٌبرقأ اهلبق ام مومضملا «واول اولادو/ «فلألل وه امّنِإ فرا لّصأ نأ كلذو

 ٌدوجأ «لوهلادو «يلولحتف» 2 وهف «هصعّت»و ءهصوت» ےب اذه ٌراج اذإف ,اهكبق ام حوتفملا

 «ءاهلا» نأ كلذو .هيف «ءاه» ال امم ٌلهَسأ وهف .لصو ءاه ءهصعتدو ءهصْوق» رخآ چ نا
 0 لوق وحن كلذ ب ٌلّصّولا يورلا ًفورح قحلي امك جورُخلا اهّقحلي دق

 ."!مال» انهاه نم تهبشأف ءجورخلا يه «ءاهلا» دعب «فلألا» ف
 ور

 لزنمو بيبح ىركذ نم كب افق

 ے لصولا «ءاه» ٌتهباش امّلَق «جورخلل ' هيشمملا لصولا نم «ماللا» قحل أمي

 ؛ًافدر تسيل اهّنأك ءهصوُت» ذي «واولا» تراص .أ ”!«لزنم» نم يورلا فرح «هصوت»

 باحصأ نم قذدحلا لهأ بهذم اذهف «يورلا فرح ) !!تَسيل] اهّنأك «داصلا» نال

 )١( همامتب وهو «ديبل ةقلعم يف لوألا تيبلا ردص نم ةريخألا ةملكلا :

 اُئاجرئاهُنوَغ دبات ىنمب اهُماتمفاهّلحم رايذلا تفع
 ؛برعلا راعشأ ةرهمجو ءتاقلعملا بتك رئاسو ءال41/ ؛هناويد يف ديبلل وهو ١/275848

 رهمجو ؛(نيم)و (انق)و (موق)و (مجر)و (لصو)و (لوغ)و (دبأ)و (جرخ) برعلا ناسلو

 سيياقمو «(نيم)و (موق)و (مجر)و (لوغ)و (جرخ) سورعلا جاتو 431/7 ؛ةغللا
 ؛ةغللا ١/  74و٤/ ؛صّصخملاو ء0۸  ۱۷١/٠١ناسل يف ةبسن اليو . (مجر) حاحّصلاو

 ؛ةغللا ةرهمجو :(مجر) برعلا ١/٤11 ‹ ؛بدألا ناويدو ١/ »184(لوغ) حاحّصلاو .

 «لموحف لوخدلا نيب ىوّللا طقسب :هّرجعو ء«سيقلا ءيرما ةقلعم نم لوألا تيبلاردص (؟)

 ١ 1 1 .۲۸۱ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس دقو

 .«يلزنم» :(ك) يف اهمسر ةرفإ

 .(ك) نم ةدايز ()

YON —هس  



 .«هصْوُت» «ءاههب اهتهبش ًالهف لص ءيلولحت» كب «ءايلا» نإف :تلق ْنِإف «'وباوقلا
 «ءاهدف «اهماقُمط» ءءاه» حلت امك جورُخلا ةكرح اهّقحلَت ال «ءايلا» :هذه  ليق

 ناق: تلق ناف :هبشأ امهكيرحت 2 امهعامتجال لزنمف «لزنم» مالب» «اهماقمف»

 كلذ ناكو :«لزنم» «مالب» اهتهَبش ًالهف ءلصألا 3 يهو .لغفلا مآل «يلوّلحَت» «ءاي»

 اهّنِإَف ,لصألا ّنم تناك ناو ,«يلولحتف» «ةايد نأ باوجلاف .باوُصلا 4ب لخدأو َقْفَوُأ

 :(؟!«ءايد وحن لصولا 5 ةدئازلا ةدَلا ىَرَجَم كلذل ترجف «لصو عضوملا اذه ذ

 :"!ياودو

 و رق ع 7 2. 3و

 ومايخلا اهتيأ تيفلا تيقس

 .(!ءفلأ»و
 اا

 0 0 امّرَجلا اهلتحُم نم ٌةَرْمَع راد اي

 «ُءاي» كلذكف ءيور فرح ٌةدحاو َنوكت ْنأ ٌروجي ال تام اهّلُك هذه نا امكف
 اهيف نأ ىرت لأ ةيمال/ ٌةديصقلا نأ ؛يور فرح ّنوكت ْنأ انه ٌروجي ال «ِيِلولَحَت»

 ريغ ال يمال ٍفاوف مدهو ؟«لقعلا»و «لحَرلادو «لزهلا» وحن

 ٍةيطبُن نم ىّقستسأ نوعرف ابأ نأ: نع ٌدانسإ هب سيلو «يعمصألا نع يکحو

 :“ٌنْوَعْرْف وبآ لاق ؛ءام سیل :يأ ءاکیل :هل تلاقف ءُءام

 .اهدعب ام طقسو ءهَةَمَّللا باحصأ نم» :(ك) يف )١(

 ٠ حرشو «7 ؛هناويد يف ينايذلا ةغبانلل وهو .دمألا ف لاس اهيلع لاطو توقأ :هزجع (1)
 , "07/8 ؛ةغللا بيذهتو 461٠ ؛رشعلا دئاصقلا حرشو ,ا/7/15 ؛عستلا دئاصقلا

 .١/558ةور ؟”/1١و

 : داعأو ١43+ ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس دقو .حولط يذب اينما ناك ىتم :هردص (۳)

 ا . 84 5ص هيف هداشنإ

 , ۳١ ؛هناويد يف يدايإلا رمعي نب طيقلل وهو .اعّرَجلاو ٌنازحألاو مهلا يل تجاه :هردص ()

 ء۲۵ ؛يرجشلا نبا تاراتخمو ء١٠۲۸ ١/ ؛ةيرصبلا ةسامحلاو «(عرج) سورعلا جاتو

 . «اعجولاو» : ناويدلا يفو ."55904 ۲ ؛يناغألاو ۲ ؛ بختم لاو

 . (ىلإ) سورعلا جاتو ؛(ىلإ)و (درف) برعلا ناسل يف نوعرف يبأل تايبألا (5)

~0۹ - 



 اكَتحااَم اذإ اهْيَرْق شَنأَك اَقكيَل:ْتَلاَق هلا اِنَبَلَط اذإ

 اکا ارسك ماَرَبافْرَح

 دقو ٠ .يبنتملا تيب ريظن اذهف «فدر «اگطصا» 2 سیلو فدر «اكيل» فب «ءايلاف»

 ٌتايبألا ُلَمْجُت يورلا فرح «فلألا» نوكت نأ ءاًگتحا»و «اًكطصادو ءاكيل» ب ڑوجی
 نكت مل كلذك ناك اذإف ,نَسحلا وبأ ُءاوقو .«الخدا» ٌعم «ءايرضا» اوزاجأ دف ,ٌةروصقم
 ًايجوم «فاكلا ٠ موزل نوكي الو ٌةبيعم أذإ تايبألا نوكت الف« أفادر ءاكيل» ب ءءایلا»
 ؛ًادور ءاكيل» «فلأ» م نوكيو هّمِزْل 3 ام ,ردتقملا رعاشلا مزتلي دقف «يور فرح اهنوكل
 كلذب تهيشأف .فنألا ةدايز ىلع هب لدَتسُي فرصت اهل فرعي الو ٌةيطبن ةملكلا نأل

 ىلع .ءاًفطصا» لكم «ىّتح»و «اليكدو هَالَّثل» «ىّتح» عم ٌروجي هنا ىرت الأ «ىتح» فلا
 ٌلَعَجُت الو «یرّفذ»و «ىلبح» ٍفلأك َنوكت ْنأ بجول ٌةدئاز تناك ول «اكّيل» كب «فلألا» نأ
 يتلا ٌةملكلا تلقت ول تاَفلأ اهيشو ءاهيذ نيون ال يَا ةا نال ؛ ؛نيونلا نم ًالدب

 ب ٌروجي دقو .«ىطرأ»و «ءیّلبح» وحن مُلا اهيلع يني يتلاك تناكل ةيبرعلا ىلإ اهيف
 ءاكيل» عم ءاليك» راوج دوي هلك اذهف « ارّيس»و ءاموُك» «ىلْفد»و «ىّلبح» حم ةيفاقلا
 ٌبيعم تیبلاف «لاحلا | تضّرصت فيكو يور فرح فِلألا هيف وكت باكي نأ ىلع

 . مات هب تج امّنِإ ُهُتِعِبْتا يذلا اذهو .'ءيلولَحَت» 2 هركذ تمدق امل ةيفاقلا

 “رتا ب ةدايزلاب يرورُس دازل هَل ْبَسَن اهّنَأ يردأ تنك ولو ٠7.
 ٠ه ع a 2 م ةت ي ا 4 6 a همس 3 5 -

 لحَكاو فوحلا شاك اهْيَنِإ كتعد ةف نيقارعلا ضرأ تمدع الش 4

 يقابو «همالك نم لّصَحتي يذلا / وه لَا اذه» :(ح) ديحولل قيلعت ل مصألا يف هدعب )١(
 لوق ديري ْنَمل حصان انأف «نآّشلا اذه ٍلْهأ نم هلأ ارو روصو «روشنم ءابَه همالك

 وعرف يبأ نع هدروأ يذلا نِإف «هرخآ ر يغب همالك نم َقّلعتي الأ «لبك نإ« رشا

 هداريإ يف هانعم امَّنإو «كلذ تدروأ ُهتيبصع اهّنِإو ,ٌموباعو رسالا هدر دق نييداصلا نيكيبلاو

 ةداع نم ًداوشلاب قلعا سيلو «دحأ لك دمع مولعم اذهو «هلبق اوأطخأ دق سالا نأ

 .(عچرال : : لاق مث ء«نينقملا ءاملعلا

 ا

 باوّاب ًابلطأ ؟هللا كافاع « ًاطخل اب ساَتلا سنو مل» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف )00
 . :؟ناعتسملا هللاف ةعاتصلل 5

 .(ب) نم حرشلا عم )17-١11( تايبألا تطقس تطقس 2 )۳(

~۰ = 



 لْصَّتلا نم ىضْمَأ كنم ًاركذ درجن انئوصُن ديدحلا ىَبنَأ اذإ اًنللظ .4

 :"اَع وبأ اندشنأ « اهب ابّندو وبنت اهريص :«اهاينأ» 1 5 - 7 7
 دولا ندفلا سأركوان امدذاتٌفأو يديلاجت يبني و 7 ر 8 ثلا وم 5 7 5
 ("0لبتلا نمو اهياشن نم ًدَمناب  ىغولا ل كمسا نم اهيصاون يمرذو . e5 - 5 هام ممم 5 5 2 . . 08 م

 .اذه وحن 2 لوقلا ٌمدقت دقو «اهيصاون» نم «ءايلا» حط ةجولا 6-52 0ك 7 و رو
 رْبَق نم َكّرْكِذ ءادعألا مزه دَقَف انتيَتألاتقلادعب نم كَ و ۷

 تل ت و يلح ي 47 زل rO ل 3 00 ي
 رم هلل مهضعب ارقإ ٠ ارخآو الوأ :لاق هنأك « اهيرع ةركن «اليق» لعج

 :" نسحلا وب [ شنو ."[ًرخآو؛ اوا لوقت امك "دعب نمو لبه نم
0 5 067 

 ُلِيمَج لبق يرْذفلا دجوآلو هشدجو ًادّجو يدها دَجَو امك/

 - ل 1 - ت اا 6# م

 لاقو لبق ليمج يرذعلا لجو :ديري . )ةر سسَكلا ىّقبو ءءايلا ففخف

 .(د) نماهدعبام طقس (0)

 . ١87 ص ىناثلا دلجلا يف هداشنإ داعأو : 86 ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس ()

 ۰ . (د) نم تيبلا حرش طقس (۳)

 .«نإف» :رداصملاو ناويدلاو (د)و (ك) يقو .لصألا يفاذك )٤(

 ٠ .(د) يف هضعب دروأو .(ك) يف ًالماك تيبلا حرش دروأ (5)
 .(ك) نم «ًارخآو» تطقس (1)
 .نيرخآو لامسلا يبأ ةءارق يهو .(ك) يف اهطبض امك ةميركلا ةيآلا انطبضو . ٤ ؛مورلا (0

 اهلو ٠٠١. /۲ ؛ءارغلل نآرقلا يناعمو ءال ١4/ ؛يبطرقلل نآرقلا ماكحأ عماج :رظنا

 .«دعب»و «لبق» يف نيونتلاب اهنم تاءارق ةدع

  (A).(ك) نم ةدايز 1 1

 .«. . .بارشلا يل ٌعاسو» :تيبلا يف هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (4)
 .دلجملا اذه نم ۷ص هجيرخت قبس ()

 ىلإ اهفاضأ اذه امّتإو يلا هب ىتأام لشم اذه سيل» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۱1)
 نأ دارأ ولو ؛اهيلع ع ةَرْسكلا تادف ««ءايلاد فتح مت «؛ءایی» «يلبق» : لوقي نأ دارأف «هسفن
 .(عجرال : : لاق مث ؛0«ليمج لبق : : يور دق هنأ ىلع ءرعشلا يف هتكمأ ةّينبم اهب يتأي

 ~ ١؟؟ -



 "لا

 5 2 5 هر 0 ر r م ت 2 25 ما

 و 0) اءاملبصخشأداكأ ًالَبَق تکو بارشلا يل ٌعاَسَو

3 
8 

 :ًيلهاج ٌناكو .ىبراحملا دعس نب دلاخل ديز وبأ دشنأو
 وب چ قا - - © - 8 و 5 ت 4 7 ي

3-3 

™ 

 ¢ 2 ر 5 ا .٠ سمس هس اس هي ٠ مرعب م ماس

 لبسلاو كياتسلا نيب ةجاح ىلع ١ انعامتجا لبق بلقلا يوطأ تلزامو 8

 .حودمملا ىلإ ريسملا نع ىثك ام نسحأ ام

 لْهألا ىلع دايجلا َنرِثْؤُي بِئارغ سني َكْيَنِإ انرسرِبسَت مل وو 4
 م اماه م ا ممم ر مسام مر ما ساهم هكا ساس مس

 يلغي انلجرمو الإ اهيعر تبآ ةضورو شحوب ترم اذإ ليخو .

 1 يل .؟ 3 2 و 2 2

 . عر مث ءيعرلا لبق مهديصت اهنأ ديري

 لضقلاو دصقلاب نداضقلا ك ناو كرش لضفلا 2 دْصَقلاَتَْرْنيِكلو'١

0) 

(۲) 

4 
(€) 

(0) 

000 

(۷) 

(A) 

 : كانه هاور دق حتفلا وبأ ناكو «دلجملا اذه نم ص هجيرخت قبس

 حارسسقلا الاب صحت هاكأ  ًالْبَت تلُكَو بارلا ىلعار

 بلغأ يف درو امك انه حتفلا وبأ هاور دقو «رداصملا يف ةياورلا هذه دجن مل اننأ ىلإ انرشأو

 ًاشاقن ةلأسملا انعبشأو «تيبلا لوح تاياورلا ددعت ىلإ ًاقباس هجيرخت يف انرشأو ءرداصملا

 . خالا دحأ نم لصح أطخلا لعلو « كانه
 .؟عجراا : لاق مث ««يبنتملا هدروأ ام لْثم اذه» :(ح) ديحؤلل قيلعت لصألا يف هدعب

 . ءاي نود نم «باتع» :(ك) يقو . هيلع رثعأ مل

 . «رعشلا ةرورضل نونو «ءانبلا مض ىلع اهدروأ اذه» : (ح) ديحولل قلعت لصألا يف هدعب

 000 1 .«ريسملاب» :(د) يف

 نويع نم امهو «ناسحإلا ىلع نييبلا نيذه ىّتب» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
 1 1 . «ةديصقلا نويع نم ناتيبلا ناذه :(ح)» : (د) يقو .؛ةديصقلا هذه

 دصقلا يف لضفلا تيأر نكلود :نايبتلاو (د) ينو .ناويدلاو (ك)و لصألا يف ءاور اذك
 ١ . «ةكرش

 . «ناكف» :(د)و (ك) يف

Y~هم  



 "!لْبَولا ئار وراد چ هَءاجْنَمَك ًادِلار لولا ي سينو 7

 وت ا اورم زيا هتأي مک رھا | دصقي نم سيل : : "يأ

 املا 2 لوقت نأ هسایقو .ةيناّثلا 2 اهّمْغدأو .ىلوألا هالا نكساف هبي دادأ]و

 2 ریت كب انّرّيطت : :هّلصأو ٌرّيطن ُنحنو كب انرّيَطا : :هّلثمو ءريخلا ٌديز بتا

 دهاجم نبا نع حتفلا نب دمحم نب دمحم هب انربخأ اميف برملا نع ّيِكَحوأ"

 .ًارهطت تره: هّلصأو :ٌةرهَطا ترهطا : ءاّرفلا نع يرمشلا نع

 “رغشلاب ةرايزلا كرت 2 َّجَتْحيَو  ُهُبْلَق قوشلا يعدي نمم انأ امو.
 . 2 رو ماه لف ررر# نر م ەم ر م

 4 لبإلاو تاهيوشلا ير ترت نمل  ةئودب "روت نأ بالك تدارأ ٠.

 : "راق "لبا دو «لبإ» :لاقي

 نحإ يود اوف ٌةحامس الون هتتابع ديعانأ يذلا ل
 م تا

 نكي مل هللا اضف ايش نأو اهكرابم 2 يليإ نأ ينرَّساَم

 . (د)و (ك) يف حرشلا دروأو .لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (1)

 .«بعت الو» : هلوق ىلإ (ك) نم طقس (۲)

 ىلع دازو .«انريطا : هلثمو رينا ديز مبا :لوقتو» :هلوق الإ (د) نم اهدعب ام طقس )۳(

 . «ديدشلا رطملا لبولا» : لصألا

 .(ب)و (ك) نم ةدايز ()
 .(ب)و (ك) نم تطقس )٥(

 .(ب) نماهدعبام طقس ()

 .«. . .ءارفلا هاكح اميف برعلا نع يكحو» :(ك) يف ةرابعلا (۷)

 . (ب) نم اهحرش عم (۲۳-۲۷) تايبألا تطقس 23

 .«موقت» :نايبتلاو ناويدلاو (د)و (ك) يفو .لصألا يفاذك (9)

 تاهيوش» :هلوق نم (د) يف تيبلا حرش أدبو .ًارصتخم (د)و (ك) يف تيبلا حرش درو )٠(
 .4.. .ريفح

 «. . .ديز وبأ ىكحو» :هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقس )۱١(

 .امهيلع رثعأ مل )١١(

۳ - 



 و 2 1 ت 3 8
 لوقت امك .ءاتلاو فلألاب هعمج مك :دحاولا ىلإ هدر .«ةاش» ريقحت :«تاهيوشدو

 ."!تانيمج :«نافج» ريقحت 2ے

 ٌةيش هذهو ؛ٌةريثك يوش يذهو ؛ةريثك ًءاش اذه : :لوقت برعلا نأ دي دز وبأ ىّكحو

 .اهتدطصا اذإ : "اف تهوشتو .كهواشأ هذهو ةريثك ةاوش مذهو ٌةريثك

 لكألا نم ثيبخلا بضلا َنِمْوَي نو اهّدحو شحولا َكرَتَت نأ ایر یہا 6

 ف 0 م رمال مم غ 0 ر رود ضر 27 59

 ٍلختلا نم قوحس اهيدخي فينت ةرسمط لك ريلداهل داقو .5

 ذأ صولا اذه رَّركت دقو ءاهريسفت ىضم دقو ؛ٌةفرشم ٌةيلاع سّرْف :«ةرمط»
 :0ديبل لاق ؛ليخلاو لبإلا

 و »ب ساس مص »وس +

 اهَماَرَج ا هنود رصحَت ءادررج ٍةَقْينم عد جك ثبَصتناو ٌتلهْسأ/

31 

 يشمت اهّنأك يتلا :لاق ؟حاورقلا ُهَقاَنلا ام :يبارعأل تلق :يعمصألا لاق
 :"ةكيفّم لاقو .جامرأ ىلع

 بضعف ةتسأ اهيدهت دراطَم اهب ْتَطَم ءارسلا ءانَحاَك ج وعو

 رح و رحل لاق

 .(د) نم اهدعب ام طقس )١(

 .«ليق» :(ك) يق داز (0)

 .«ةليوطلا ةلخنلا قوحّسلاو ةيلاع [اذكإ فرشم سرف ةرمط» :(د) يف هحرش نمدرو (۳)

 .رماط نب رماط ثوغربلا يمس كلذ نمو «بثولا ةريثكلا ةَرمّطلا» :(ك) يف هحرشو

 ّنأل ؛ًاقحسو هل ًادعب :لاقيو . ةباّثولا ًاضيأ يهو «ةيلاعلا ةفرشملا ةرمطلا .ولعت فينتو

 ةراّبجو ةنوئجمو طوحشو قوحس ةلخن :لاقُيو .ضعب نع هضعب َدْعَب لاط اذإ ءيشلا

 قحسلا يف امردحت :لاق .قحس قوحس عمجو . ةّلفرو ةقيرطو ناوعو ةقسابو ةناديغو
 1 . «نيناجما

 2777/١ ؛برعلا راعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بتك رئاسو ء١٠ ؛ هناويد يف ديبلل تيبلا (5)

 . ٠١١/۲ ؛صّصخملا يف ةبسن البو .(رصح) برعلا ناسلو «رصح ةغالبلا ساسأو

 .دلجملا اذه نم ۱۲۷ص هجيرخت قبس (۵)

 . 0۷۷ ؛ يناثلا دلجلا يف هداشنإ داعأو ؛ 0574 ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (5)

0 



 ميمشلا بّتقلاك نيقك ىلإ ناب نصب ناشلا ةّبعَالَم

015 3 ^)0( 

 2 و - ك

 قوس عدج ناک اهيداَهَو

 دعب لاط اذإ ًءيَّشلا َّنأل ؛ًاقحُسو هل أدعي :مهلوق هنمو .ٌةَليوُطلا ٌةَلْخَنلا يهو
 وم ہم ےہ ۲

 ٌةراّيجو د ةنونجمو طوحمشو قوحمسو قوحس ةلخن : لاقيو ٠ ضعي | نم هضعب

 وم م,

 : اق .قحس قوحس عمجو :ةلقرو ٌةَقيرطو ّناَوْعَو ٌةقسابو ٌةَناديعو

 ننال ٌةَلبَسُم ٌةَْجاَجَع نيكاسمملا فراخ لسرأ براي

 نيناحلا قحّسلا 2ام ردح

 .هنم لكأيف ؛ُبَّطّرلا طفيل حيرلا َلسرُي نأ لجو رع هللا اعد َّلَجَر اذه

 نع ريزولا يبأ تْخأ نبا نع َناميلس نب دمحأ نع نسحلا نب دمحم ىلع َءيِرُفو

 ر ارضاح انأو .يبارعألا نبا

 وور

 قولا ةلختلا لفمب ىشُمُي قيَشعَج ردع ىلإًماق
3 

 .ءاسنلا نم ٌةميظعلا :«قيلفعجلا» : :لاق
8 
2 

 لكتلا نم ديدحلا لعتلا نع ىتغأب همك ضْرألا ملت داوج لکو ۷
 8 ر

 ("!لجرلاب ديلا 2 ناك دق ام بْلطَتَو َْتَفَلَخ ٌتيَقلاو تّيَغلا غيرت تتوق 8

 داعأو :5 6١ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبسو «ىباتذلا ةلئاش ٌدَّشلا مومَج :هردص )01(

 . ۷۷٥ص يناثلا دلجما يف هداشنإ داعأو . 4 57ص هيف هداشنإ

 نعد :(ك) يف (0)

 سورعلا جاتو ء(ننج) ةغالبلا ساسأو ؛(نئج) برعلا ناسل يف ةبسن الب تايبألا (2)

 . دد لدب ”ضّفنت» ىوريو .(ننج)
 سورعلا جاتو «(قلفعج) برعلا ناسل يف ينابيشلا ةبيبح يبأل تايبأ ةلمج نم ناتيبلا (5)

 . ٠١١ /۳ ؛ميجلا باتكو 2377/1/5 ؛ةغللا بيذهت يف ةبسن البو .(قلفعج)

 .«ترمف» :(د) يف (4)

 نم تيبلا حرش طقس دقو .ًامامت لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ ©

 سم



 Gi :«ځیرشو ؟ برق

 D7 5# - هم 2 وو 2 م م

 ) !لزهلا نمرش لذلا نأ دهشأو ةليلذ يسهو لاملا لژهرذاحئ 4

 لعفلاب قبسي اياجسلا مي هيو ريغاتيلإ و (0عفلاب لوّقلاقبَسُي اياجسلاَميرك هب ةدصاق َرْيَهاَنُيَنِإ تدهأو.“

 :هّلوَق ' نِسَحو ءانيلإ «َريَّلَد» ءيجم ًابيس ثناك :يأ

 هبي ةدصاق ريغ انيلإ تدهأ

rl, 05 5 5  

 : رس هر عبس ر ر ر ار عید قلاب ةثسألاراثآ[َعبتت هدوجبايازرلاراشآ عبس.
 )4( 4 م 4 1 2 7 مر روف م هام همام

 لكثلا نم تالكاثلا ىتح ءادلا نم هناتسو هفيس كاش لك ىفش .۲

 «لک» ىلع اقطع بصن عضوم AE :«تالكاّشلا»و .نهرأشب ّنهل دخ :i :يأ

 . "رهط أ ّبّصُنلاو رجلا زوجيو] ,لكتلا ّنَم تالكاّلا یش ىَّتح :لاق هاف

 رورو

 لظلا ىلإ داحل آاقوش تنر ولو ههجوةروص سمشلا قورت فيفع ۳

 # م م # نا ر ,a“ ا ص م ما © ص ا

 لُجُرلاَو ليخلاب هدف اهراز اذإ هَل ةَقشام ًبرَحلا نأَك عاج.

 .(ح) فرحب ًاقوبسم ءًايفرح لصألا يف دراولا ديحولا مالك دروأ هتكلو «(د)

 ملف ءاهس هنكلو «يّنج نبا مالك نيبو هنيب خساّنلا لصف «ديحولل مالك لصألا يف هدعب )0(

 :(ح) . انفاسأ امك (د) يف (ح) فرحب اقوبسم مالكلا درو امنيب «ةداعلاک (ح) فرح بتكي

 . دعب ىلع لجلب هَبلط تبره اًملف < اهدي يف ايلا ناك : .لوقي ءاهبره يف ًابالك بنوا

 .(ب) نم اهحرش عم (74-40) تايبألا تطقس (۲)
 .ًامامت لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ 2م

 . نيسلا فيعضتب «نسحو» :(د) يفو . لصألا يف هطبض اذك (5)

 ىلع ًافطع «بصن عضوم يف تالكاّشلا» : هلوقب (ك) ين هحرشو لصالاک (د) يف هحرش )0(

 . نهظأ ْبصَنلاو ءّرجلا زوجيو : لاق «ٌلك
 . «لك ىلع ةفوطعم تالكاّتلاو» : (د) يف ةرابعلا )7(

 .(ك) نم ةدايز (۷)

~~ ۹ 



 .ًاروثنم الو ًاموظنم ('!ًاريظن هل ٌفرعأ الو ؛يّبنتملا عئادب ْنم اذه
r2 ورور ةر مب 2 م  eةه يم 7-3 03 قا م  

 لذبلا نم هادي ىورت ال ناشطعو هفت رمخلا ىلإ ىّدصَت ال نايرو ٠.
 3 2 8 3 ماس يقو 7 3 و 3 ر # قرر ه* مم

 لدصعلاو هللا ةيتادحوي ديهش هردق ميظعتو ريسد كيلمتف ."5

 . ت a8 م رف مار 2

 ("7لبش الو ثيلل ايثدلا 2ك َبانالَش هماسحز يريد ماداَمّو "0

 ."!ًةدوجوم تسيل اهّنأكو .هفك ف هفيس لمعي ام دّسألا ٌباينأ لمعت ال :يأ
 رر ين

 "الح د راكلا ىو نم َقلَخ الق هك بُلَقُي ريثد مادام. ى/

 سام مه مام ر

 ٍلخُبلا نم هي هُيَتَحار ٌرَُهَطُي من نمل ةراهط متت نأ يجري ال ىتف ."4

 ^ رألا بيلا بطلا تيار ير “ىکا هب ًالصأ نّمَحّرلا ٌعّطَق الق .۰

01) 

(۲) 

0 

04 

(0) 

(U 

 .(د) نم هدعب ام طقس

 . (د) نم تيبلا حرش طقس

 .هدسألا ينعيا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ظفلب حدملا يف غلبأو ّسسحأ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعبو . ينج نبا هحرشي مل

 ْ . «فيرش ىنعمو نسح

 .«هب ىتأ» :رداصملاو ناويدلاو (د)و )ك يو - لصألا فا اذك

 متخي نأ ديجلا رعاّشلل يغبني امك ةنسح ٌةمتاخ هذه» : (س) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . اهب

 سال



0 ۹۹( 

 :"ناذوشهو مازهناب ربخلا هيلع درو دقو ؛ ؛عاجش ابأ ةلودلا دضَع حدمُي :لاقو

 ""ليالااَنّتحَت مزرُشَو يكب للطلا ابا اَنِإَف تتإ . ١

 .نيلجّرلا تق : :لاقي انعم كبا :يأ ءاكبلا ےب ًاثلاث نك: لّلّطلل لوق :«ثلثإ»

 :"لاق اذ وحن يرتحُبلا قبس دقو « !"ةثالك (كب] (كاوراص اذإ : : امهّتلْكأ ناف
 و لل ور zf e و

 رو شع ن برت حيو ومع نسب مس غ نم رجاوّسلاب َيَليلَخاَي

 "ل ديبلاو ىجُيلاو سيعلا عبار ينإَف ياوس اشلاث ابل

 :ديبل لاق ٌةباحّسلاو ٌةَقاَّتلا تمزرأ :ٌلاقُي .نينحلا :«مازرإلا»و

 «۲۹۹ /۳ ؛ناييتلاو ء۷۷ ؛يدحاولاو ٠٥۱/٤ ؛دمحأزجعمو 57١: ؛هناويد يف ةديصقلا (#)

 . 0/4 ؛ يقوقرٻلاو ‹ 45١/7 ؛ يجزايلاو

 هيلع درو دقو ءةلودلا دضع كلملاحدمي «لاقو» :(ك) ينو .«لاقو» :(ب) يف ةمدقملا )١(

 كلمو همزهف ءًاشيج يرلا نم هيلإ ذفنأ ةلوّدلا نكر هدلاو ناكو «ناذوشهو مازهناب ٌربخلا

 . ةلودلا نكر نب ٌرْسْحاَتف عاجش ابأ ةلوّدلا دضع كلملا حدمي لاقو» : (د) يفو . ؛هدلب

 . «مرَطلاب دمحم نب ناذوسهو عم تناك ةعقو ٌركذيو

 يف هحرش نم ًامسق دروأو « لصألاك هحرش نم ا أمسق دروأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۲)

 .(د) نم تيبلا حرش طقس دقو .(ك)
 .(ب) نم تطقس (۳)

 .(ب)و (ك) نم باوّصلاو .«اوراس» :لصألا يف (4)

 .(ب) نم ةدايز (6)

 .«نحت :مزرُتو» :(ك) يف داز نكلو ؛(ك)و (ب) نم اهدعب ام طقس ()
 1 . 1۳۳/۱ ؛هناويد يف يرتحبلل ناتيبلا (۷)

 مث ««بولقلا تاّدومبذخآلا ْنَسحلا مالكلا وه اذه» :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب (۸)

 1 1 .؛عجرا :لاق

 «تاقلعملا بتك عيمجو «۲۹۸ ؛هناويد يف ديبلل وهو «نجڏم داغو ةيراس لك نم :هردص (9)

 م



 را 3 ےل 2 ما

 اهمازرإ بواجتم ةيسشعو

 3 م 7

 .باحسلا توص :«ةمزرلا»و
oTوو ئ 7 0 8 0 - همم ع  

 “لف اهلثمل لولطلا نإ لص ىلمابتعالفاوأ.۲
 .يكبت نأ لولطلا ةداع نم سيل هنأل ؛كيلع بتع الف < انعم كبت ال وأ :يأ/ چ 0-4 5 7 > 7 2 8 1

 واو < كم موه ر 5
 لجرلااهيأ كب ام ريغ يب اردتم تلق وطنت تْنْكْوَت ۳

 ر

 (كاوُلَتَق نم ضع ينا كا ملو اوفغش نم ضب كتا كاكْبأ .؛

 نمم '!لّلّطلا ناك ول :يأ ؛ُةعم َءاكبلا للّطلا كرتل نيتيبلا نيذه ے2 رذتعا
 ىلع يل ةرذُه الف انأ ينوُتقو ءابُح كلوفغش مهال ؛ ؛َكب امم رٿکآ يب يذلا :لاقل قطني

 نم دشأ ءاكبلا َهَمْلُك نإ :ليق ءهَعم ىكب ًالهف ةَبيجي نأ َرَدق اذإف :ليق ناف . "”ءاكبلا

 الا . اُلا هّنكمي مل ناو الكل | هّنكْمُي نأ قطني َناك ول نا رکَّم ریغض ؛ .مالكلا ةفلك

 0 مرا يذ لوق ىلإ ىرت

 جاتو 7١/7: ؛ميجلا باتكو «(نجد) برعلا ناسلو :140 ١/ ؛برعلا راعشأ ةرهمجو

 7١7/17 ؛ةغللا بيذهتو ء(مزر) برعلاناسل يف ةبسنالابو .(نجد) حاحّصلاو ء(نجد) سورعلا

 .(مزر) سورعلا جاتو

 )١( لصألاك (د) يف حرشلا دروأو .(ب) نم اهحرش عم (۲-1) تايبألا تطقس .

 .«كبت الإ» :(د) يف (0)

 .«لقعت تنك ول :ىوريو» :(ك) شماه ىلع )۳(
 .«كبأ مل» : نايبتلا يفو .ناويدلاو (د)و (ك)و لصألا يف اذك 69

 « . . .ءاكبلا ىلع» :هلوق ىلإ (ك) يف تيبلا حرش ضعب دروأ (5)
 . «للّطلل ٌراذتعا اذه» :(د) يف ةيلاتلا ةرابعلا (7)

 .(د) نم تطقس (۷)

 .(د) نماهدعب ام طقس (۸)

 ول :لكطلل لُجّرلا لاق امّنِإ ,بجعلا ىلإ اوعمسا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۹)

 . «عجر» :لاق مث ؛«؟اههجو ام ةلأسملا هذهف ءاذك تلقل قطنت تنك

 .«ياكب» هيفو 21774 /۳ ؛يقوزرملل ةسامحلا حرشو ٠١17/7 ؛ هناوید يف ةّمرلا يذل تيبلا (۱۰)
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 3 وِ وے 2 چ رڳ مر 2

 ةرفاوزلا كيَلِإ يسافنأو ًاررم 2هلثمب يئاكب ىَّرَجُي لَه يم ايف
 مم عا عك 34 8 2 7

 :هلوقب رْخآلا عجوت امك هسفنتو هئاكب ىلع ءازجلا اهنم بلطف

 اليم َنْرَودِج ٌبئاكُرلا ام اذإ ٍقماو نجقت يذًةرظُنو

 ارخآلا لوقك اذهف .هددلتو هَل د ديري

 روص انبابحأ ىلإ قارفلا كك اقش انام قبلا

 روُظْنْأَف يتأ اوُكَلَس ام ثْوَح ْنِم يرّصُب ىوهلا يرسي ام ُتوَح ياو

 ١: هلوف دنع حصفقأو نيثدحملا ضعب هب ءاج دقو : لق دن فاو “ی | اح دق

 يف ابق يوي كر وأ ةر ُتَْواَج اوال ُتْرِساَم
 و د 5

 .هتدخا ةنعو « .يلع يبا يأر هلک اذهو/

 مرو ر

 لودمهرايدلمهمامأ “اوَمَتحاو دمقأ نيذلا نه

 ىهتنمو ۰۷۹/۱ ؛ لضفملا تارايتخا حرشو 205 ؛ تاّيلضفملا يف ريدغلا نب ةماشبل تيبلا )۷

 Y1 /Y ؛يرجشلا نبا ةسامحو VY ؛ يرجشلا نبا تاراتخمو 44/۲ ؛بلطلا

 .ىرخألا ةياورلا ىلإ راشأو « قماو قلع يذ :نيترملا يف يرجشلا نبا اهاورو
 27175 ؛يقوزرملل عبسلا تاقلعملا حرشو 1۷ ؛ هناويد يف ةمّرَه نب ميهاربال نالا )۲(

 ٠٣۳ ؛ يناثلا دلجملا يف هداشنإ داعأو ٠٤١ ؛لوألا دلجملا يف امهنم يناثلا جيرخت قبسو

 . ٤٠١ ؛ثلاثلا دلجلاو

 ۷٤٠١« /۲ ؛دنزلا طقس حورشو 277/١ ؛بارعإلا ةعانص رس يف ةبسن ريغ نم اعم امهو

 ۷۸١« /۲ ؛ ينغملا دهاوش حرشو ء(رظن) جاتلاو ء۹١٥۲ ١/ ؛بستحلاو ؛(يرش) ناسللاو

 حرشو ۲٤۲/۱-٠٠١ ؛فاصنإلاو ء۱۲۱/۱ ؛بدألا ةنازخو ٤٥ ؛ةيبرعلا رارسأو

 لوألاو 205٠ ؛يبحاصلاو ء۳۲ ؛عبسلا دئاصقلا حرشو ٦/ ١4٠« ؛بيبللا ينغم تايبأ

 ىوريو .«انناوخإ ىلإ» : لوألا ىوريو . (روص) برعلا ناسلو «؛/١ ؛صئاصخلا يف

 . «يرشياو «يرسيالو « ينثيا : يناثلا

(r)هيلع رثعأ مل  . 

 )٤( «حعص)) :اهقوف بتكو ««اولمتحاوال : شماهلا ىلع اهبوص مث ,«اولحتراو» :(د) يف .

 س لپ س



 > ةو و ٠ مص لار ر كو ر مام مار مه م

 اولزن “لگ لزتُيَو مهعم اولحر املك لحرب نسحلا.5

 مرق و

 "”لتحلا اهب تكتف ٌةيوَدَب امُهريدَت أشر یم. ۷

 ۳ لصت يذلا نمو اهدودص 7 اهترجه لوط معاطلا وك شت ۸

 .رقخلا ىلع ٌليلدو ءاسّنلا كب دومحم وهو ءاهئاذغ َةّلق دیری

 (؛1لَسّعلاو كسا وهو هكر نبل نم بعَقلا 2 تراسأام.4

 ةباطتسا 2 ميدقلا رعشلا 2ے ءاج ام )حا نمو «تقبأ : يآ :«تراسأ»

 وا

 "بالك ينب نم ٍلجر لوق «رۇسلا»
 اَنيدوعَت نأ ا ًاموي ةينملا نر ا اذإ كيل ادام
 صو صل

 انيس مك اهيف كاف يسمْفتَو ٌةَدراسب بسعَقلا 4 ةف يسلعجتو

 لمم ىوقولا نأ يسنتمّتعأ :ءاهث تنلَمَف هوحصت الا :تلاق ۰

 هما مل . راس 2

 “نرَلا هقاع كدحو تْرَريَو مكحيبصرسخح انف ناوت. ۱۱

 .«ةقاع» :هلوقب مازهنالا و نع ینگ ام نسحأ ام

 و روو a 3 وعدا م مق عامل

 لعق عداوخ حالما نإ هئئاتك مكنع تسقرْفتو. 1

 روز هضاب

 ؟لَخَبلا كئأشو كولا كلم (مكفيضَو ةتعاف تئكام .1

 )١( «اولزن ثيح :ش» :(ك) شماه ىلعو .«امثيحد :(د) يف .

 .رداصملاو (ك)و (د) نم باوصلاو «ءاحلا مضب «للحلا» :لصألا يفاهطبض (؟)

 :هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأو .لصألاك (د) يف همامتب تيبلا حرش دروأ )۳(

 . «ءاسنلا»

 ًابيرقت لصألاك (د) يف حرشلا دروأو .(ب) نم اهحرش عم (17/-4) تايبألا تطقس (4)

 .(د) نم تطقس (6)

 .«بالك ينب نم لجر لاق» :(د) يف ةيلاتلا ةرابعلا (0

 .امهيلع رثعأ مل (۷)

 . لصألاك (د) يف حرشلا دروأ (۸)

~۷1 - 



 ؛لَسَييدلاة تنم ؟يحضتفتق "ىد نيس
 . م 00 ىلإ صا يع لا ص ا م ا 2 0 مام 8 ت

 لجو الوروج الو لتخب هبلحثيحبلحياللب.٥
 رد ر رفا ةر مم را 4 2 2

 (ليٌتعيَف هانركذ بم هكردآ حم رلا ام اذإ كلم 7
 رر + ر 3 ربا 8 3 ما سارع ف اھ ما ر م

 (9رولفغ دقق ەي سوسيامع ١ اورَجَع هّلبق نم نكي مل نإ.
 ت رم 3 2 ر سه مر .م ر ص ك

 لّبجلاو لهسلا هيلإ اكشف اهتدجب نبا اًيندلا ىَتأ ىتح .۸

 وبأ ٍنربخأ .هتلخدب : :يأ .كرمأ ةد ملاع وهو ءرمألا كلذ ةدَجب نبا وه :لاقي

 نب ديزي ثعب :ينئادملا نّسحلا وبأ لاَ :لاق «يحي نب دمحأ نع نسحلا نب دمحم ركب

 ال ثنكو :ٌعيرس َلاَق ٠ .كلملا دبع نب ناميلس ىلإ َبْيَرح نیو ٍرْسَع یلوم ًاعيرس بلها

 ءامهزد هئيطعاف ارعا ٌثوعدف .رُطملا نع ينلاسيس هنأ تملعف ,نيتملك نيب قترأ

 !سويرقلا نيبو ينيب هتلعجو لاق ام ثبتكف ؟رطملا نع َتْلْتَس اذإ لوقت د فيك هل ٌتلقو
 .نينمؤلا ٌريمأ اي : :تلق ةرّطملا ناك فيك :َلاق مث .يباتك أرق ُتْمدق اًملف .هتظفح ىّتح
 يباب تسل مالك اذه :ناميلس لاف. ًايراد ًايداو درا ملو ىَرَبلا لصاتساو ىَرَّقلا دمح

 ُهّتيقل :لاق مث ؛هلجرب صحف ىَّتح كحضف .هّتفدصف ينقدصا :َلاَق ؛ىلب تلق :هرْذُع

 ْ ١ . اهب ًاملاع يأ .اهتدجب نبا هّللاو

 يبأ تخأ نبا نع َناميلس نب دمحأ نع ًاضيأ دمحم انّربخأو
 يب يب جرب ل

 اهروسرس وهو ءاهروسرس نباو اهتدجب نباو اهطّتعب نبا وه لاقي :لاق «يبارعألا

 .«ىرق» :رداصملاو ناويدلاو (د)و (ك) يفو .لصألا يف اذك )001(

 ققحم قيلعت رظناو .(د) نم تيبلا طقسو .«جاجوعالا» :(ك) يف «بنط» تحت بتك (1)
 يتلا يه ؛(ك) يف ةدراولا «هرعش نم سيل» ةرابع نأ ًاملع (۲) ةيشاحلا 0717 ؛ناويدلا

 )١5(. تيبلا ال )١7( تيبلا دعب ققحم ا اهيلإ راشأ

 .انرشأ امك «هرعش نم سيلا» :(ك) يف هتحت بنتك )۳(

 نم دروأ اذكو :«هتليخدب» :هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو «(ب) يف ؤ طقف تيبلا ردص دروأ )٤(

 اهتدجب نباو اهطتعب نبا وه :لاقُي : يبارعألا نبا نعد :(ك) يف هحرشو .(د) يف حرشلا
 . «ءيشلاب ًالاع ناك اذإ اهرذع نباو اهروشرش نباو

 .(سيرق) ناسللا رظنا .جرسلا وح :سوبَرَقلا (5)

~۲ ~~ 



 .ءىشلاب ًاملاع ناك اذإ :اهرّذع وبأو

 ١ علاهم سحب رْست الأ هت ليفكلا ىلإ لّيلَعلا یوکش ./

 “رجا املاَمكسَْضَنَقْمدَقأ  :هتعاجشتبكالقتلاق
eg 5 5ت ع ےس ا 2 و >ٍ  

 هب ُضرتعا .ءاقّبلاب هل ًءاعد «تبّذك الف» :هّلوقو :مدقأ :هتعاجش هل تلاق :يأ
 1 1 ۳ ع 3 5 و 1 __ 75

 ّْ : "ملحم وب بأ لاق امك لوقملاو لوقلا نيب
 م م رو كلا

 نامجزت ىلإ يعّمَس تَجَوحأ دق اهتفُليو نينا للا نإ

 .اهربخو نإ مسا نيب ءاعدلاب ضرتعاو
 «"؟ْلْطَبلاْنَم ىَهَومْوُي َلْيَقْوَأ لَم ىَرَج َنِإُهَياَهَئلاَوهف
 (#ر لاو لكلا حالّسلا َنْوُذ هَل َنْيِدماَصلا دوُفْؤلا هد

 «هراوز هيلع درت ) کلو هيف ْعَمطُي ال هلال ؛حالسب دحأ هدصقي سيل : :يأ

 .مهتيغبب نورفظيف ؛لبإللل ٌلُقٌعلاو ليخلل ٌُلُكَشلا مهعمو

 لكشف هت ملتو لمع هليخ 2ے مهلك شاف ۳

 ر لاو اهثيقب وأ يه هيهاوم يدا ىلع يمت ٤.

 .(ب) نم تيلا طقس (۱)

 ! الف» :(د) يف لاقو .«ءاقبلاب» : هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (1)
 . «[اذك] هيلع ءاعد تبذك الف : هتعاجش تلاق» :(ك) يفو . «ءاعد ضارتعا :تبذك

 . ١٥٤٠ص دلجلا اذه يف هدشنأو ۱۰۵ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس )۳(

 . (ب) نم تيبلا طقسو ؛«لجرلا نم :ىوريو» :(ك) يف اهمامأ (4)

 . (د) يف همامتب حرشلا دروأو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (5)

 .هامّنإو» :(د) يف 7(

 . لصألاك (د) يف هحرشو «ًابيرقت لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۷)

 :لوقي .اهيف هبهاوم مّكحتت يأ ءامهركذ دق هلال ؛ هليخو هّلبإ يسمت يأ» :(ك) يف هحرشو

 | وأ ءاهنم ءيش يقب نإ اهيتيقب يف وأ اهيف يأ ؛هيف مّكحتي يأ « ؛ لْدَع يدي ىلعو مهلوق

 .«لاملاوهو ءاهتدب

 س ۷



 "ىّسَمأ] :لاقي امك ؛'"![اهيف ْمُكَحَتَتَس] ءهلبإو هليخ َرْمأ ةبهاوم يل : يآ ق ےس
 مُكحتي وم يآ .ةنم قحأ هب راصو هيلع ُهرمأ َكّلم دق يأ ,لَدَع دي ىلع ٌنالف

 موقل هيهو امّدعب "لاهنم ىَّقَبَي يام وأ لبإلاو ليخلا ينعي «ّيه» : :هّلوقو . "هيف

 .كلذ ٌريغ وأ (ًاقرَو وأ ًانيع اهنم «ُلّدّيلا» وأ نيرَخآ
 3 00 ر رو 2 3 م ر. 2 م يي

 لالا تبني هيلإ اقوش لبس ىلإ هدي نم َقاَتسشي6

 : ك لاق ,(' ””رّطملا :«ٌلّبسلا»

 ٌرئاَمَقلا هّنم ٌرَوُفاَو ٌلَبَس هَل ٌةَماَمَغ قرز وحلا نحصب همر

 ام : :لاقف ءدسأ ينب نم يبارعأ هيلع فقوف «يعمصألا دنع انك : يوتا لاقو

 :""؟رعاشلا لوق ىنعم

(000 

(۳ 

(۳) 

(4) 

(6) 

00 

(¥) 

(A) 

(4) 

 لبَجلا ة ساو نينالت ما هرز فاعلا الإ لام أل

 ٩ . . . يه :هلوقو» : هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس

 .(ب) نم ةدايز

 .(ب) نم ةدايز

 . .٤ . . يه : هلوقو» : هلوق ىلإ (ب) نم انه نم طقس

 .(ب) نم ةدايز

 .«ود» :(ب)و (د) يف

 . (د) نم تطقس

 .(ب) نم اهدعب ام طقس

 (ك) يف حرشلا أدبو . ًايفرح (د) يف درو امك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 أدب مث .«تبنتف همك ىلإ قاتشت حاملا نأ ىَّتح ؛هاياطع ىلإ دحأ لک قاتشي : يأ» : هلوقب

 . حرشلا رخآ ىلإ لصألا يف أدب امب
 )٠١( حامرلا نأك لوقي» :هلوق ىلإ (ب)و (د) نم اهدعب ام طقس . .

  11هانطبضو . ةمام دوو رب هنو: هيف هردصو 2008 ؛ هناويد يف ةّرع رّيثكل تيبلا

 .طقف تيبلازجع (ك) يف دروأو . ةفاضإلا ىلع ال «ةمامغ»و «قرز» نيونتب لصألا يف امك

 ؛(لبج)و (فطع) سورعلا جاتو ‹(لبج)و (فطع) برعلا ناسل يف ةيسن الب تيبلا )1۲(

 . ۱۸۹/۱۳ ؛صّصخملاو

 ل ؟/ع -



 : دشن م يممصألا عقدناف
 2 50 مس م م 2 مسد مي

 ليسسلا ع قاوم ىسقلت بصل اهوَمْضَت ٌةَقَطُت ةاهثرصع

 مم - 2 هم 43 22 u 7 2 و م چ

 لنت مل سرفلاب اهغرت مل نإ ٍةلكشأ ةانج نسم ةبجو وأ

 معا م
 .مويلاك ٌةَلَئضع ثتيأر ام :لاقو ,يبارعألا بجعف

 ةردس :«ٌةَلكشأدو . .مويلا لَكَ :«ةبجولا»و ءشطعلاو عوجلا نم اجلا : :«قرصعلا»

 .ةيعج : :«نىثالت مادو .هنيعت : رزقا :فيسلا :«فاطعلا»و «ٌةيلبج»

 . "ددي ٌرشابت نأ ىلإ ًاقوش تبنت امّنِإ حامرلا نأك :لوقي

 (؟1لَقّتلاو ناذوَحلا الادجَلاو هب تامركملا لوط ليس.

 3 00 هما م م
 “° ماطّقلا لاق «ناتَبن :«لَقَنلاو ناذوحلا»
 م دما م او ر لمي 6( نم هس ت م

 ص CRC 3 3 صا e ت 00-0

 “للي هليبقت نم ساثلاب اهي ماقا ضرأ ىصح ىت.

(1) 

(۲) 

(۳ 

(€) 

(0) 

(0 

 ناسل يف امهنم يناثلاو «(فطع) برعلا ناسل يف ةبسن الب «تيب امهلبقو قباّسلا عم ناتيبلا
 يف يناثلا تيبلا زجعو . (لكش) حاحّصلاو ء(لكش) سورملا جاتو ؛(لكش) برعلا
 اهغري مل نإ» : : (لكش) جاتلاو (ك) ينو ء«ِلّنُت مل ءاملاب اهعري مل نإ» : : (فطع) ناسللا

 . لصألا يف اهطبض امك «ٍسْرلاب اتو يأ ةمجعلل نيفلاب لت مل سوقلاب

 . امهيف ةيناتحتلا ةانثم د یاب يلو « دز : (كل) يف

 هفك» :(ب) يف

 : قحر شو اما لصألاك حرشلا هب قحلأو :(ب)ق تيبلا زج ضس دروأ

 كانه امَّْنإو «ةقيقحلا يف ليس كانه سيل يأ» : (ك) يفو .«ةّيربلاب تبن َلَمَتلاَو ناذوحلا»
 . تبن :ُّلَقَتلا . تبن :ناذوحلا .اهعورف لوطتو ءامهب مراكملا داشت «ءاخسو دوج

 . (لفن) سورعلا جاتو :(لفن) برعلا ناسلو ؛/ ؛ هناويد يف يماطّقلل تيبلا

 :هلوق ىلإ (ك) يف هحرشو .ًابيرقت حرشلا لماك هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ
 .ديحولا قيلعت ضعبو «(د) يف ينج نبا حرش ضعب دروأو .«للآ : اولاقف»

~a ل 



 يالي ٌةأرماو ليا لج :لاقي طفلا نطاب ىلع" !اهتاطمْناو نانسألا لابقإ : :«لايلا»

 سالا ناکو لوقا لل :اولاقف رمه َءايلا اولدبأ دقو ُلَلَي مهيفو .لي ءاسنو لاجرو
 ىلإ ٌفاطعناو ًءانحنا مهيف ثدح “دق هيدي نیب اهب وه يتلا ضرألا ىّصح نولبقي ام ةرثكل

 زوجيوإ . ينم ١ تاعارتخا نم اذهو ؛مفلا , نطاب ىلع نانسألا | فطعنت امك ىصحلا كلذ

 مهلييقت 3 ةرثكل ساتلا ل لي دقو اهب نوکی ضرأ ىصح ىلإ قاتشيو : هانعم نوک نأ ًاضيآ
 .(هليبقت مهدايتعال لَ مهنانسأ ج ثدحف اإ

 "لبنا رَحْذَتو ناَصُت نملف مهكحاوض هطلاَخُت مت نإ ۸

 و

 .فكحاوضلا :عمجلاو] ءباثلا ًءارو سرض لوأ أ :«كحاضلا»

 .(د) نم تطقس )١(

 . ءاصحلل ليبقتلا نامدإ نعل لَياهب ثدح دق مهتانسأ نأ دارأ» :(ح) فاضأو «(د) نماهدعب ام طقس (5)

 .(ك) نم اهدعب ام طقس (۳)
 .رسفلا رشق نم ةدايز (5)

 .(ب) نم باوصلاو ؛«دقو» :لصألا يف (0)

 .(ب)و رسفلا رشق نم ةدايز ()

 مهتائسأ نأ دارأ امَّنِإ «ةَركذ ام اذه نم لُجرلا دري ملا : (ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعبو

 الو مفلا نطاب ىلإ ناتسألا لوخد وهو « ىصحلل ليبنلا / نامدإ نم لَ اهب ثّدح دق

 : متاح وبأ دشنأو . هلثم هنم دعبي ام يذلا ىنعملل ُهنم ر "تير امو «موقلا سول ىنعم

 لكلا َكرْدْردب ُهَمَضْراَو َكِبَياَنِب  اطخاس َتْحَّبصأ تنك نإ ىصُحلا ضعف

 يف «هحَضراو» طبض دقو ««ةذددكاو» :هيفو ٠١١/١ ؛صّتصخملا يف ةبسن الب تيبلاو

 .هأعم» اهقوف بتكو ءاهرسكو داّضلا حتفب لصألا

 (د) يف حرشلا دروأو . هيلع دازو لصألاك هحرش دروأ هنكلو «(ب) نم تييبلا طقس )۷(

 ل نی نأ نود «ديحولل لصألا فوه أمالك هيلع داو لصألاك

 ًبحاص هَرَكذ ام ٌنود انريسفت ةَّحص ىلع لدي اذه» :(ح) ديحولل مالك لصألا ين ه ؤهدعب (۸)
 كحاّضلاو «ىصخلا ٌطلاخت ينعي « ء مهكحاوض ةطلاخُت ملذإ : ل لونك اکل

 ىلع ُهّلاق هّنكلو «تايعابرلاو ابا لاين ءِمّقلا مدعم نعد هدعبل ليبقتلا هّلاني ال

 هلاني ال كحاضلاو ءاصحلا ينعي هطلاخت هلوق» : :(د) يف ديحولا مالك دروو . «ةغلابملا

 . «ةغلابملا ىلع اذه امنإو «هدحبل ليبقتلا

 .(ب) نم ةدايز (9)

~۷۹ - 



 ا م م 8-1 2 ت مە ةه س

 | لسرتاو تايألا يهردق هقلاخرونننمەھهجو.4

 1 .ةعنصلا روهظو زاجعإلا ّنم اهيف امل كلذ ماقم موقت :يأ
- 

 0 2 8-5 هرم مم همام ر رو ي رو 6

 ("لبذلاانَقلاه يف هن تدجّس هَل دوجسلا ىَبأ سيمخلا اذإَف .

 ا : ريل تلاق «ريبكلا شيجلا «سيمخلا»

 , امْيعَز سيمَحلا ىلع ءاوّللا تحت ةأر ًءاوللا عفر اذإ ىّنَح

 ٣ يلع يبأ ىلع تأرق . هنعطل ة سالا َضَقْخ شيج هاصع اذإ :يأ
 رع 4ك و # دك 2ٍ ت و 9

 رل 5 و لع ريع

 و ناخ شيج 2 عاجش يبأ انف تدجس يأ ««هیف» : :هلوقو]
 : ر ّلَقلا هفويسمكحب تّيضر هّشموكح تبا بولقا ذو ./

0 

 ۹ عما الل ا 2 ك ر
 .“[اهمكحب ةيضار فويسلا اهتحفاص اّن سوؤرلا نأك :لوقي]

 یبا أب ديَزَتْسَت مآ  تَمَكح ام ناذوشھو تيضرأ ۲

 1 .ًامامت لصألاك (د) يف هحرش دقو .(ب) نم هحرشو تيبلا طقس )0(

 يف همامتب تبيبلا دروأ دقو ؛نيدهاّشلا ركذي مل هنكلو ؛لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ ))

 . «هنعطل» ىلإ «. . .ءاصع اذإ : يأ» : هلوق نم حرشلا ضعب هب قحلأو ؛(ب)

 . ريثكلا» : (د) يف فوفز

 ١ 2.740 ص يناثلا دلجملا يف هداشنإ داعأو 278١ ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس )٤(

 أ . ۲۸۲ص هيف هداشنإ داعأو « 15ص يناثلا دلجما يف هجيرخت قبس )0(

 هيف از هّنكلو «لّوألا ت تيبلا ىنعم ّذخأ هّلِإ «يرمعل» : "عل ديحوللقياعت لصألا يف دعب 030

 (ةنسحح ةَعْنم ص ةعّتصو دوجّسلا َركذ

 ١ .(ب)و (د) نم ةدايز )¥(

 . لضألا يف 3 تيبلا حتفلاوبأ حرشي ملو . تلا يف هانتبثأ ًاحرش هب قحلأو «(ب) يف تيبلازجع دروأ (۸)

 1 .رسفلا رشقو (ب) نم ةدايز ()

 نايبتلاو ناويدلا يفوهو ءةلمهملا نيّسلاب (د)و (ك) يفو . ةمجعملا نيشلاب لصألا يفاذك )٠١(

 . ًاضيأ ةلمهملا نيسلاب
 . (ب) نم امهحرش عم (۴۳و ۳۲) ناتيبلا طقسو . (د) نم تيبلا حرش طقس (۱۱)

1 

 ل ۷۷



 رد 0-2 و وا ر

 .هریسقت مدقت دقو :لكتلا :«ليهلا»

 مهو لم

TTو انقلاب اهْنَأَكَو ةدكئغم ريسغ كدالب تدرو.  

 r) ر 25
 كدالب فويسلا تدرو :دارأ

 “لبق اهنايعأ 2 ليلو ٌرَْرَخ مهنايُمأ 4 مولا.

(DD. 0تلج  (Or 
 4 رزجارلا لاق نيعلا قيض :«رزخلا»

  4 e E eت چ ١

 رخ نم يب امو ُترَراخَت اذإ

 EG 8 لأ لاقو

 ر
 رع گم

 رزاختم اهُقَرَط وأ رز اَب املاک ءاكبلا ءام نم نيت

 ةّزعل ليخلا هّلعفت كلذو .ىرخألا ىلع نينيعلا Mg دحإ لابقإ :«ٌلَيقلادو

 .«فويّسلا تدرو يأ» : (د) يف هحرش )١(

 فويسلا لس نوعي مهّنأل ؛ ءيشب اذه يف تأي مّل» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (؟)

 نم اوزرب اأ هدرا لهأ ةفينح نيب ةعقولا ٌةياكح كلذ نمو «ًارّوخو اج ةدلاجلا لق

 نإَف ؛اورشبأ : :ٌنيملسملل ديلولا نب ذلاخ لاقف «ٌةروهشم مِهُفويسو اولبقأ «مهنوصح

 اند الف ؟دعب نم مهفويس اودرج مهّورَتامأ : لاق؟ فيك :اولاق ءاوراخو اوج دق موقلا

 ؛ةّياميلا اهتكلو نيج دعب نم اهانذرج ام هلو «مكيلإو هللا ىلإ ةرذعملا : اولاق ةفينح ونب

 نسحتساف ؛ ‹ ىّمحَتف سمشلا اهبيصُل اهاندر جف فّصقتت نأ اهيلع انيْشَح ءٌدراب موی وهو

 . ؛اورذتعا ىتح بيعلا نم مهرذحو مهتطف سالا

 تيبلا طقسو . ؛رزخ لثم» : : «لّبق» تحتو ««نیعلا رح ؤمب رظن» :(ك) يف رزخ» تحت بتك قفرفز

 . (د) يف حرشلا ضعب دروأو . هحرش ضعي دروأ هنكلو «(ب) نم

 «. . .لّبقلاو» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (4)

 . ٠١ 8ص يناثلا دلجما يف هجيرخت قبس دقو .«رعاّششلا لاقد :(ب) يف (0)

 «.. .لبقلاو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعبام طقس (7)

 .هيلع رثعأ مل (۷)

 «. . .امهادحإ لابقإو :(د) يف (۸)

- VA ~ 



 :(9نلاق اهنا

 لبق اهتيعأ ليخلا هنأ أذإ مهعوري ءاعَد هلم وعم ولو

 وتا: :يأ . ٌلَيَق "![اهنويع 2 سمن ةزيزع مهليخو كرت موقلا :لوقي

 دمحأ نع نسحلا نب دمحم ىلع تارق .نويعو نايعأو نيعأو ٌنْيع :لاقُيو . )ياع

 :"يبهللا ۽ ساّيعلا نب لّْضَفلل يحي نب

 اناشسسسا هَمْوَق مدْمْيَماقْنَم اهئايغأ اتا شرف تمل

 :"رَحآلا َلاقو
 مَظَتملا دارجلا ناّيعاكص الد ٌةَضافُم يكَعودْغأ امّنكلَو

 : “نم هتعمس يأ م مّلعأ الو «يلع وبأ دشنأو

 نانيق نوّللا يجاد دوَسَأ دب ْنم هب حال سرلا ب أطَمَش ّيَرَت اًمِإ

 ٍنايعأو دايجأب م ْنْلمُي یستح هب تايناغلا َبولُك عورأ دقف

 0 رم م ل ا

 ةريون نب ممتم لاقو
 ل و + ما وو ير م عمل اذ 2

 دحاو نيع مهنايعأ نم قبب ملو ةليل نو َسَميس مأ ينب لكو

 :2 ادیز وبأ دشنأو

 )١( .موقلا :لوقي» : هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقسو .(ب) نم اهدعب ام طقس .

 .۳۷۲ ١/ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن الب تيبلا (0)

 .اهانتبثأ امك ةطوبضم «لَبَق» ةملك «سفنألا» دعب دروأ ذإ ءصّنلا اهيضتقي اندنع نم ةدايز (۳)

 . (د) نم ةرابعلا تطقسو

 .«كوقل» :(د) يف )٤(

 .(د) نم اهدعبام طقس (5)

 . 0۳۲ /۲ ؛بلعث سلاجمو « 4١ ؛هناويد يف يِبهّللا ساّبعلا نب لضفلل تيبلا (1)

 1/١٠١. ص هيف هداشنإ داعأو . 19ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۷)

 . 7١١ ص هيف امهداشنإ داعأو ؛ 174 ص لوألا دلجملا يف امهجيرخت قبس (۸)

 . هيلع رثعأ مل (4)

 رحبلا اذه ىلع يئاّطلا متاح ةديصق دعب امو ١ ؛ديز يبأ رداون يفو . هيلع رثعأ مل )٠١(

 س ۷۹ ~



 ")امري درص داب نايعألا ُةَفَرَطم اتاك يسطلا هان سب رويو

َرَْك دب يو مهدت الخلا لع اوات نم يلو قاط مهب اسی :يأ
 ركسع َة

 :0"2ةئيطحلا لاق نع ُتدَعَي : :يأ «(“ادیز ثيأن :لاقيو .ةلودلا نر يلع يبأ

 الايخ قاوي الا يَخ لَ الاس لإ 4 مام كتان

 ريةيم# 5

 "وَمَا يردي الو اوصف مُينأ يَرلاب نمرديم.

 .ًءاجه هبلقي داك ىّنح اذه  ًعلاب/
07 

  TYماهو و لَو امزهتم تسيضم مو س ل و اآمزتعم ر تيت دَتَآَو

 .امهب مّلعلل ' نيربخلا فذحف :كمازهنا مزهني لعو الو :كمادقإ مدَّقي دس الو :يأ

 0 لَّا هانت نتمنا مقحارو مهحالس يطق. ۳۸

 . نم ليو "هيلع طْقّللا ےب ءافُج «ٌمُهَحارو» :هلوق

 ۲۹ ٠م ناويد ي اها و ءأتي نوردعر نانث اهثدعو ؛اهيف تیا اذه درب مل يدا

 ینعمو ًاحور اهئم وهو . . أضيأ اهيف دري ملو ءأتيب نيرشعو ةتس يف دعب امو

 .«ةعنملا يف دّيجب سيل اهئايعأو مهلايعأ تيبلا يف ةريركتا : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )010

 .(د) يف لعف اذكو . .دهاّشلا ادع لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۲

 .«مكلا :(د) يف اهدعب داز )۳(

 .«موقلاو :(د) يف )٤(

 .(ب) نماهدعبام طقس )٥(

 . ١۳۷ص لوألا دلجما يف هجيرخت قبس (1)

 .(ب) نم اهحرش عم (77-78) تايبألا تطقسو . . (د) نم تيبلا حرش طقس (۷)

 .ةاورّكساو اول مهنا ىلع لدی اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۸)

 .ًايفرح لصألاك (ب)و (د) يف تيبلا حرش دروأ (4)

 ٠ «بصتت مهحالس : ع .[اذك] ةيبون حالسلا» :(ك) يفو .لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ )٠١(

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۱۱)

 .8لاقم ماقم لکلو ءاذهىلإ مهلاثمأو كولملاب علابيال» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )١10(

-— Ao —- 



 لقت سآرلا ةن داك نم ةكَلمَم لكتب كولا ىح ۳۹

 .«لقتني» :ًارخآ هلوقل َّلَقَنلا ٌراتخا هنأ الإ ءةجوأ ناكل ةكلمم كّرتب :لاقول

 ١ "اوُثَفَتامَنِإَ وت ُقِرَعموَق ىلإ َتْفْنَداَم ٌةَئاهَجلا الو.

 ؛ "لئيغلا م ُهَتَرصَت الو ردع اورفّظ الو ارس اوبقَأ ال١

 .لايتغالا ىهو ليغ ج للا
 أ

 “لّيحلا كي تقاض اذإ الإ هرعت كنم سرفأ قلن .:؟

 )22 85 .٠ مرا ل

 وزه ے اذهب هظعي
 سا هموم ر 000

 : ؟لروئَضَف وأ هبوب لآ كولَضَت :هّل لاقي دحأ يحس الام

00 
 .«اضي تلا م 2 حورشم اذهو 0 نيعايلا ىدحإ َتُفْدَحُه ««ييحتسي» .لصألا

.ءارقلا نع/ مهجلا نبا نع ىسوم نب دمحأ نع دمحم نب دمحم انربخأو
 نم :لاق 

و .( اجت سا ثييحتسا : :لوقي ْنَم مهنمو ٤ !ءاحتسا ٌتْيَحَكسا :ُ :لوقي نم برعلا
 لضصأ

اح نب ٌرباج لاقو ,ءايحتسا ثييحتسا : اذه
 ا ا 

 . ًامامت لصألاك (د)و (ب) يف هحرشو .(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )1(

 . (ب) نم حرشلا عم )٤١-٤١( تايبألا تطقس (۲)

 . لصألاك (د) يف تيبلا حرش )۳(

 : شمالا ىلع بتكو ««ليحلا تقاض ام اذإ ًالإ» :(ك) يف هاورو . لصألاك (د) يف هحرش )4(

 . «ليحلا كب تقاض اذ ذإ الإ : ىوريود

 .«ءزه» :(د) يف (0)

 حرشو .٠. . .لضُنلا لصأ» :هلوق نم حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلازجع ضعب دروأ (1)

 ' .(ك) يف هحرش بلغأ دروأو «ًارصتخم (د) يف تيبلا

 : هلؤق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقسو .«ءارفلا نعو» :هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقس (۷)

 ۰ 1 . .لّضُتلا لصأو»

(A)ءايحتسا» :(ك) يف » 

 نب رباج لاقو» :هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقس (4)

 0: :لضتلا تارابتخا حرشو ۲۱ ؛تايلضقلا ق افا راب تيا (۰ 0١
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 ةمدلاسب مدلا وو الا مراحم  يقنو لاجر اّنم يحتال

 .ةيحاص امهّدَحأ لضنف .نالجرلا ()لض انت :لاقُي ,يمرلا 2 «لّتضنلا» لصأو

 1 :ةنونجملا لاق . "همم ٌةباصإ َرّثْكأ ناك اذإ

 ىلضان وهم اهدنع أموُي ناك نإ ُهّفَصَت ءالخلا ج انّيقتلا ام اذإ

 :(!هلوق ےب هيف لوقلا مدع دقو ؛لعافلا لبق «كولضن» 4 عمجلا ةمالعب ىتأو

 "ا هتاّمأَم مهدودج َنيبكاَرلاَو ل لل

 “اودع اوو اولعأ اوُلَع اوّنْعَأ 2 اولئُس اوفو اودعو اوُفَع اوردق .44

 :"!هلوق َنم لبق امم ٌةفلابم دشأ ثيبلا اذه
 .. | ةف َهْناَرَم دج نك دس مسا قبا شع

 .هل لاؤس «لنأ لقأ» : هّلوقو هل ًءاعد «قْبأ شعد : :هّلوق نال ؛«لنأ لقأ «: زرلوقو

 نع هب ىّنغتسا دق «تباث نئاک رمأ نع ٌرابخإ ثيبلا اذهو .بولطم ٌعَفوَتَم امهالكو

 . “بَ امم ٌحدُمأ رهف ؛ةلأسملاو ءاعّدلا

 ليصحتو «(سكم)و (أوب) برعلا ناسلو « 48/5 ؛ بلطلا ىهتنمو ٠۳۳ ؛ نیرایتخالاو

 :ىوريو .۹۵ /۳ ؛باتكلا يف ةيسن اليو .الا/1/7 ؛لماكلاو :517/7؟ ؛بهذلا نيع

 . .كولملا اتم يحتست الأ :و . . .كلولملا اتع يهتنت الأ

 .«الضانتد :(د) يف ()

 الإ (د) نم اهدعب ام طقسو .«. . .ةمالعب ىتأو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعبام طقس (؟)

 .«ةمالع كولضن يف واولاو» : ةرابع

 . . .ًاقشر مري نإو :امهيف هزجع ةياورو 7١. /۲ ؛يناغألاو ء١۱۷۹ ؛ هناويد يف ىليل نونجم تيبلا (۳)

 . ۱۷۱ ؛هناويد يف يبنتملل وهو «مهرع امك اهب نيفراعلا : هردص )4)

 . «ةهوجو ال بارعإلا ءافقأب يتايّنأ ءهف لوقلا تملك تنك اماذه» : :(ح) ديحوللق يلعت لصألا يفهدعب (0)

 . (د) نم تيبلا حرش طقسو . (ب) نم امهحرش عم ٤( ٩و 5 4 ناتيبلا طقس )0

 .۳۳۲ ؛ هناويد يف يبنتملل وهو . لن نثا هل هد خٌر عر بسا زغا محا بص مرا ظغ : :هزجع (۷)

(A)ُهَّنأو ءمالكلا نابيو فأكتلا هلق هرگذ ام ىلإ فاضي : (ح) ديحولل قلعت لصألا يف هدعب  

 كلڌك كو «مالكلا نسحأ ٌنوكي نأ ءاعدلل ينبني ناك دقو «لاؤُسو ًءاعد َمدقَت امو ٌحْدَم
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 و - 2 ع ماض © ر 32 3 تد ت

 1 اورد ةياغ اودارأ اذاف اويلطام قوفو ءامسلا قوف.٥

 ِ .“ايدق ىنعملا اذه رر َدَّق/

 ا"اوفبَق بذاك َرْدَمَت اذإف م كهمراوص مهمراسكم تصف.

 فدو َفدرَو فدترا ُهَلْثمَو ردعو؟ ادعو َرَدَهو ' 7 رذدتعاو ردت : :لاقي

 كلذكو 3 يدو ىدمو یهو ىدتهاو « .مصّخو مصخو مصخو مصتخاو .أ [فدروإ

 أ زجارلل يحي نب دمحأ نع نّسحلا نب دمحم ىلع تآرق . ةهبشأ ام

 | ٌَرَمَثَسُما 52 ىولأ ىتتدجو ردع ليفت معلق ترد اذإ

 ما امام

 |ملعأ هّللاو ؛هّلصأ ,"74بارغألا نم َنورُّدَمملا ًءاَجَو# [ىلاعت هلوقَو]

 ق

 ا .هقّلَمَتو فاطعتسا مام هلال < لاؤسلا

 لوصقللاو ؛مولعملل ينبلاب باوّصلا ناك امّيرو ؛لوهجملل ينبلاب لصألا يف اهطبض اذك (1)
 ْ . هرعش يف لبق نم ىنعم ا اذه دروأ ذإ « ىّبنتمل

 ًائحاصفإو ةغلابم دشأ تيبلا اذهو» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعبو . (د) نم تطقس (۲)

 أ .«هلبق ام عيمج نم

 قحلأو ؛(ب) يف تيبلازبجع دروأو .هرذتعاو رّذعت :لاقب» :(د) يف تيبلا حرش نم درو 20
 .(ك) يف تيبلا حرش لماك دروأو .حرشلا ضعب هب

 1 .2.. .نورّذعملا ءاجو :ىلاعت هلوقو» :هلوق ىلإ (ب) نم هدعب ام طقس (4)

 .(ك) نم «رذع»و (ردعو» تطقس (4)

 | .(ك) نم ةدايز 00

 ا .«:زجارلا لاق» :هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقس (۷)

 ؛ ملاضيإلاو هيبنلا يف ةّيهس نب ةأطرأل وأ صاعلا نب ورمعل تاييأ ةلمج نم ثلاثلاوه يناثلا (۸)
 أ 5 ٤

 ؛ (رزخ) ةغالبلا ساسأ يف جاجعللو «(ررم) سورعلا جاتو ء(ررم) برعلا ناسلو :* 5

 21/0 /٤٠و 114/١ ؛ةغللا ةرهمجو ء(يول)و (اذب) برعلا ناسل يف ةبسن اليو . هناويد يف سيلو

 باتكو 447/١6« ؛ةغللا بيذهتو ؛(يول)و (وذب) سورعلا جاتو «(حزق) ةغالبلا س ساسأو

 . ةلمهملا ءاحلاب رحتسلا يعيو ««رمتسملاديعب» : :كوريو . . (ررم) حاحصلاو ٠١ 1/6 ؛نيعلا

 .«ىلاعت لاقو» :(ك) يقو .(ب)و (ك) نم ةدايز (4)

 ا .4 9 ؛ةبوتلا )٠١(
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 ؛نسمحلا وبأ لاق . ("!نيعلا ىلإ اهَتَحَتَف ثلقتو .لادلا 2ب َءاَّنلا تّمغذأ مث نودع
 :دّكم لهأ ةءارق ةيوبيسس هركذ اميف ةلثمو .«َنوردِعُكادو «نوردعملا» : :ٌدوجُيو

 فح ْنَم الإ :ٌنَسحلا ارقو :لاق. :نيقدترم : :ديري : :لاق ,04نيفدرم#

 :('!جّتلا وبأ ن ٌلاَقو ء 4َةَمْطَحلا

 لقت ملو بيلا مفاد

 نع دمحم نب دمحم ىلع ُتأرقوأ .ماغدإلا باب 2ب حورشم ٌنْيَبَم اذهو

 :"''ءارقلا نع مُهَجلا نب دمحم نع ىسوم نب : دمحأ

 ا

 يدل يداهلا ةمحرلا لور مهتم نإو ةالولا م مهبإو

.«يدتهملا» ديري :لاق
لا نب ليدعلا لاقو 

 :خرق

 .(ب) نم اهدعبام طقس )١(

 :رظنا .ةروسكم لادلا ديدشتو ءارلا حتفو ميملا مضب نيّيكملا ضعب ةءارق .4 ؛لافنألا (1)

 رحبلا «۳ /۲ ؛يربكعلل نمحرلا نب نم ام ءالمإ 11۷ ١/ ؛ساّحنلل نآرقلا بارعإ

 ۳۷١. /۷ ؛نآرقلا ماكحأل عماجلا «515/17 ؛يربطلا ريسفت « ٤/ ٠٦١ ؛طيحملا

 . ةددعتم تاءارق ةملكللو

 فاحتا رظنا .رمع نب ىسيعو ةداتقو يرصبلا نسحلا ةءارق يهو ٠١« ؛تافاّصلا (۳)

 . ۳۳٠١/۳ ؛ فاشکلاو ,7 87 /ال ؛ طیحملا رحبلاو ؛«774 ؛ءالضفلا

 فئارطلاو ۳۹١ /۲ ؛بدألا ةنازخو ۲۲۹ ؛هناويد يف يلجعلا مجنلا يبأل تيبلا (5)

 ٤۹«‹ /۲ ؛نيسطرقلاو ‹(للف) برعلا ناسلو ٤٨۷/١ ؛ةغللا ةرهمجو 277 ؛ةيبدألا

 . «ليّسلا عفادت» :(ك) يفو . ١/ ٤٠١ ؛ ينغملا دهاوش حرشو

 . «ءارفلا نعو» :(ك) يف ةيلاتلا ةرابعلا (4)

 .هيلع رثعأ مل (7)

 رحبلا اذه ىلع تايبأ ةعومجم -١-( نويومأ ءارعش) دعب امو ۲۹۸ ؛ خرفلا نب ليدعلا ناويد يف (۷)

 يف درو امك هانتبثأو . ىرخأ رداصم يف هل ًابوسنم هدجأ ملو .اهيف تيبلا اذه دري مل «يورلاو

 : ةديصق نم هلوق لبقم نب ميمتل تدجو ينّدكلو .«ضرألا تيبس ام اذإ» :(ك) يفو . لصألا

 ارذعتأنأ فرُملا يغابءاج اذإ عمم وحلا يفو ييحتسأل ينإو

 ساسأو : 573/5 ؛ةغللا بيذهتو ؛(حمس) ناسللاو ء١٠١٠ ؛ لبقم نبا ناويد يف هدجتو
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 كت gd مامر 1 و, قدر مرو ه لا دىل ووو مم
 ارذعتأ نأ برحلا تيبشام اذإ ودعو مكييحتسسأ تنك دقل

52 

 :("!سيقلا ءيرما لوق اذه كب روهشملاو
 يل اس د ل سوم + هم ص + ع 14 سك 044 -

 تا مه م 7 عم 3 ه ر 2
 تبيعصت»و// «تددشت» نوكي نأ نكميو «ترذتعا «ترذعت» نوكي نأ نكمي دقف

 رو ر زل رج

 .ردعتم رمأ ' ![اذه] :مهلوق نم

 “دكا همام ُموُقَيًاقْيَس  مهفلاَخُم ىلع نوره شي ۷

  iلاو مو )(
 . ملحلاو مزحلاب مهفصي
 ريما م 9 - 7 2 مم م ونا و و 2 ًّ 4

 اوسلمك هب نم عاجشوبأو اورهق هب نم يلعوبا 0

 و رور ر 20 م هاا ملل
 لمأ مهتاسسف الآ د هلا اذ ةمعن تاكّرب اذل تفلح .

 .(حمس) سورعلا جاتو ؛«(حمس) ةغالبلا

 معلا راعشأ ةرهمجو ؛تاّّلعلا بتكرئاسو ؛7 ؛ هناويد يف سيقلا ءيرمال تيلا (1)

 /4 ؛ةغللا سيياقمو « 5 /۳ ؛ةغللا بيذهتو ء(للح) برعلا ناسلو

 .(للح) سورعلا جاتو «54 /7 ؛نيعلا

 .(ك) نم ةدايز (؟)

 يتلا ةرابعلا (د) يف دروأو . حرشلا عم (ب) نم (41-51/) تايبألا تطقس )۳(

 .«هّيلاعو حدملا رخاف نم اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (5)

 .os .«ةّرع» :(د) يف 2(



e ۲ 0١ 

 :نزرألا ت تشدب هدرط فصيو .هحدمي ؛لاقو

 5° يئامو هلام :لوطت ناب يلايللاو مايلار ج ام.١

 ٤ يلاص بورُحلا نارينب تف يلاقماذكه َنوُكَي نأ 9

 اذكه َنوكي ْنأ ال :ديرُّيو ءاهنم ُمّلظتأ الو ينم ِمّلظتت ناب ماّيألا ردجأ ام :يأ

 ,711 /۳ ؛نايتلاو ءال4؟ ؛يدحلولاو ۳۹۰ ٤/ ؛دمحأز جعمو «0۷۷ ؛هناويد يفةديصقلا (*)

 . 77/4 ؛يقوقربلاو « 58١/7 ؛يجزايلاو

 بالكلاو ةازّبلاو دوهفلا نم هعمو ءدّيصتي جرخ دقو «هحدمي لاقو» : (ك) يف ةمدقملا )1(

 ٌنَسَح عضوم وهو «نزرألا ت تشد ىلإ لصو ىتح «هلثم ري مل ام ديصلا دّدعو نيهاوشلاو
 . ةزاريش نم خسارف ةرشع ىلع [(د)و ناويذلا يفامب انذخأو «نشَح ةطوطخملا نإ

 ةده شيجلا ماد ريسي ناكف ؛ ديصلل دع هعمو دّيصتي « عاجشوبأ جرخود : :(د) يفو

 نوكي ؛ٌنسح عضوم وهو «نزرألا تشد ىلإ لصو یتح هداص الإ ءيش ريطي الف « ةماشو
 تناكف < عر هايمو باغ يف ثزرألاو ؛لابخلا هب ف «زاريش نم خسارف ةرشع ىلع

 ؛ لابجلاب مصتعت لوعولا تناكو «هنرق يف ل بحلاو يشم ؛ ءاهضعبب لبقُتو «داصُت لئايألا

 ىلإ لابجلا سوؤر نم توه باشلا اهنخثأ اذإف «قئاضملا اهيلع ذخأت «لاجّرلا اهب رودتو

 نم باشلا لوصن جرخيف «حبذُي ام اهنمو «ةنرق حيطي ام اهنمف ؛هيدي نيب طقستف ؛تشّدلا
 وبأ لاقف ف لف مش «هعم بيلا وبأو نس يع ىلع آما كلا كذب ماف دیک

 ؛ةئمثالثو نيسمخو عبرأ ةنس بجر يف اهايإ هدشنأو «لاحلا فصيو «هحدمي بيطلا

 .«لاقو» : الإ (ب) نم ةمدقملا تطقسو

 حرشلا ضعب دروأو .«هب ملعلل» :هلوق ىلإ حرشلا اهب قحلأو «(ب) يف ةثالثلا تايبألا دروأ ()
 مّلظتأ الو يتم مَّلظتي نأب نامّرلا ردجأ ام :يأ» :هلوق وهو (؟و )١ نيتيبلا دعب (د) يف

 دقو .لصألا يف امك ؛مايألا» ال «نامزلا» مادختساب (ك)و (ب) يف ٌصَّنلا درو اذكو .«هنم
 . (ك) يف حرشلا لماك دروأ

 درو يذلا حرشلا نم ىّقبت ام امهب قحلأو «نيقباسلا نع نيلصفنم (د) يف نيتيبلا نيذه دروأ (۳)

 .ًالصّتم لصألا يف

 امو



 00 ىرت الأ ,ریدقتلا اذه نم ّدَّب الو ,راصتخاللو هب ملعلل « «اهل» َفذحف ءاهّل يلاقم

 كانال ؟«هيلإ» ٌديزت ىّتح موقت نأ ال «كيلإ موقي ناب !ًاديز ردجأام :لوقت ال َكَنَأ

 . ييو هنيب ببس ال هلال درع موقي ناب أديز ز ىّلوأ ام : :لوقت

 راز شتم یس سائاوم جو .۷

 “ى كالدإ امو ؟ال فيكو روم تؤم درس هةتمس ام ۹

 م ر ت ۾ ور رل ت

ODE EEراسحناب  

 :("اةيرْثُطلا نب ديزي تخأ ٌلوق ةوحنو . يدسج رئاس

 ةُهاوُك ص يملا يموت امّنكلو هرصَخب ص ّيمَقلا قرح ىر ال یت

 .٠ . eا م و 2 ِ ت ى 22 . 5

 ريخلا ے ىكحيام هبشي «ضعب نود هدسج ضعب نيصحت دارأ هنأ ے ءاذهو

 . «كارت الأد :(د) يف 200

 .(ب) نم (3و 0) ناتيبلا طقس (۲)
 ٌمالصإ :درّسلاو» :دازو ؛«يتروع» : هلوق ىلإ تيبلا اذه دعب (د) يف حرشلا ضعب دروأ 49

 اهب قحلأو (؟و 8و ۷) تايبألا (ب) يف دروأو .«ةقلحلا يف رامسملا عفد وهو «عوردلا

 «. .درسلاو» :هلوق ىلإ اهدعب ام طقسو ««يدسج رئاس» : هلوق ىلإ حرشلا
 «ليوارّسلا دحاو مهضعب دنع لاورّسلا» :حرشلا نم دروأو ««يلاورس» :(ك) يف )غ(

 تعمسو .ةلاورس ملا نم هيلع :ساّبعلا وبأ دشنأو ؛عمج اذه ىلع ليوارّسلاو

 ١ . طقف ؛هيوييس لاق . ليوارّسلا ديري لاورس : لوقي يرجشلا

 .(ب) نم )٠١( تيبلا طقس )٥(
 (د) يفو .ًادرفم ليوارّسلا ربتعا ثيح هب لاق امّيرو ؛ديدخلا ىلع ةدئاع ءلصألا يفاذك (0

 .ًاعمج ليوارسلا ىلع ةدئاع نوكتف «اهب» :(ب)و

 2111/١ ؛نييبتلاو نايبلاو « 477 ؛يرتحبلا ةسامح يف ةيرثطعلا تنب بنيزل تيبلا 0

 يف اهدجت ءاهيخأ يف اهل ةديصق نم تيبلاو .«. . .دَق ىَرَي ال» :هيفو ۱۸١ /۸ ؛ يناغألاو

 . تيبلا اذه ركذ ىلع تأت مل نإو ؛ةدع رداصمو مات يبأل ةسامحلا

~ TAY — 



 ر لطف لوي مل نال ؛رهظ الب أردَّص تناك ةنعا هللا يضر ' ”نينمؤملا ريمأ عرد نأ نم

 ٌظفلو ءهتاداع نم اهو رْخآ وضع ىلإ وضع نم ٌنيصحَتلا هلقتب دخلا ىفخأ هنأ

 . نم ىوعد هذهو ؛قح رّبخلا نا الإ .ربخلا ظفل نم ٌةفلابم دشأ يينتملا

 رامسملا عقد وهو .« )«درّسسلا ےب ردقو ل: :یّلاعت لاق ء"عردلا حالصإ :«ذرسلاوو
 قّلعتيف ًاقيقد ال .ابْقللا ردق ىلع رامسلا | لعجا : :هريسفت ےس اولاق ,ةقلحلا بقت

 ىلع «ٌليوارسلا»و .ليوارسلا دحاو مهضعب دنع «لاورسلا»و . همصفيف ًاظيلغ و هيف
 0 ساّيعلا وبأ دشنأو .مْمَج اذه

 ووو

 دیوبیس اًمأغ ليوارسلا ديري لاورسلا : لوقي ,ةمفد ريغ يرجشلا تعمسو
 ىنعي ىنعي ؛فرصني ال ام مهمالك نم ةبشأ هنأ الإ ,برعأ يمجعأ دحاو ءيش وه :لاقف

 .هب مّلعلل ةقذحف .كاذك نوكأ ال فيك :دارأو ,")فّرَصُي ملف .عمجلا

 لاطبألا ل تاق عاجُش يبأ “لامشلاو حرجا سرافب ./

 )١( مالّسلا هيلع بلاط يب أ نب يلع مامإلا دوصقملا .

 ودع دهتجاول امب تيبلا اذه يف هست ىلإ يتلا ًءاسأ : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۳

 ُهَّنأ كلذو ءروجفلا ىلإ هب يموي «ديدح نم َليوارس ٌمطقيأنأ جاتحب : لوقيف «ةّبسي نأ

 يأرلا نْفأ نم اذه لوقف ءُهّنصحُي ديدحلا ىلإ جاتحا املاعبط جرفلا َنيصح ناكول لأ مرلي

 .؟عجرال : : لاق مث ؛ هلل دمحلاو ءاذه لثم دفن نع لزعمب باتكلا بحاصو « قطنملا لطَخو

 .«عوردلا» :(د) يف (0)
 )٤( ؛أبس ۱١ .

 . .لاورسلاو» : "وق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس 20(

 حرشو 0١ لاو ۳۳/۱ بالا تز ل سالي وعر فت فاطم قرب سيلف : هزجع (1)

 ء١۲۷۰ /۱ ؛بجاحلا | نبا ةيفاش حرشو 2711/1 ؛ حي يرصتلا حرشو ء١٠ /۳ ؛ينومشألا

 ؛ (لرس) برسلا ناسلو 54/١: !لصفملا حرشو ٠٠١: ؛ةيفاشلا دهاوش حرشو

 . (لورس) سورعلا جاتو ء۸۹ ١/ ؛ عماوهلا عمهو ء٠ 47/7 ؛بضتقملاو

 .(ب) نم اهدعب ام طقس (۷)

 .(ب)و لصألاك (د) يف حرشلا دروأو . حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف طقف )١١( تيبلا دروأ (۸)

~ TAA — 



 .عاجش يبأل اناك ناسرُف :«لامشلا»و جورجملا»

 (”يئاخلا سمأ َصْقُقلاًراصأ امل لايرجلا #4 تومّلا سوُؤُك يقاس .١؟

 ,نوثلاب «نایرج»و «لایرج»: لاقیو ؛ اهيف ام انركذ دقو ءانه ٌرمخلا :«لايرجلا»

 .مهّكلهأ ناك داركألا ن نم موق: :«صققلا»و برعم يمور تا يعمصألا ركذو

 م »مم

 .«نيضم» : :لاقی امك َنوَلَخ سم : مهُلوق هنمو .بهأدلا :«يلاخلا»و

 ٍلافجإلاوٌرَملاِب تَّقتا ىّتَح ٍلاتقلانع دركلالَتَقَو 16

 يلاوعلاي ناسرفلا ص ّئتقاو (لاجوو عئاطَو كلاهف ۷

 تعط :ليق دقو :عيطم انأف :ةعاطإ هتعطأو ,عئاط انأف :عولمأ هل تعط :لاقي

 ل هت ؛هّتعط : اولاق دقو ,فيرصتتلا داش نم وهو .عيطأ هل

 “رابجلا 2 شحولا ديصتراس لاقصلاةتدحلاقتعلاو.4

 20 2 ت و 8

 .برطتتلاو ةهزنلاب هالت مك ءدجلاب أدب :ٌلوقُي
 ('!لاصوألاو ستإلا ءامد ىّلع لامرلاو ضرألا قاسقر و١

 :"!لاق .بارتلا بط هنأ الإ لّمَر يذب سيل ( !ًاقيقر ناك ام :ضرألا ّنم «قاقرلا»

 : لايرجلا» :(د) يف نيتيبلا حرش نم دروو .(ب) نم اهحرش عم (۱۳-۲۲) تايبألا تطقس (۱)

 (ك) يف امهحرشو .«بهاّذلا :يلاخلاو «مهكلهأ ناك «داركألا نم موق : صفقلاو .رمخلا

 . هًداش» :هلوق ىلإ

 .«يل عاطف» :هيف وهو 41۷ /۲ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن الب نيتيب نم يناثلا وه تيبلا (؟)

 . (د) نم نيتيبلا حرش طقس (۳)
 ناك ام ضرألا نم قاقرلا» :هلوقك حرشلا ضعب دروأ هنكلو «(ب) يف نيتيبلا دروي مل )٤(

 انأف « عوطأ هل تعط :لاقيو» :لاقو «(۱۷) تيبلا ىلإ داع مث ««لمر يذب سيل ًاقيقر

 عمج لاعرلا» :لاقف «(۲۳) تيبلا حرش ىلإ لقتناو .«عيطم انأف ةعاطإ هتعطأو « عئاط

 . (د) يف امهحرش ضعب دروأو . ؟ليخلا نم ةعطقلا : ةلعر

 .«. . .ءامد ىلع :هلوقو» :هلوق ىلإ اهدعب ام طقس مث .«تابتلا بّيط» :(د) يف اهدعب ةرابعلا (0)

 ٠.۲٤/١ ؛نيعلا باتكو ء(ققر) سورعلا جاتو ء(ققر) ناسللا يف ةبسن الب تيبلا (5)

~ ۸۹ - / 



 مئارجلا باو قاقرلا يراذ

 00 شب لاقو

 قاقرلا ٌقاَرَفَر ب حام اذِإ اهيف عسا طو ةر فاذع

 ,(9ةيرج لاقو
eع ا ” چو لا هل  

 لارجألا لقانم قاقرلا مرض ىَدلا دب نإ و فرَتشم لك نم

 نيذلا ءالؤه ميمر ىلع راس: :يأ «لاصوألاو سنإلا ءامد ىلع: هنوقو/

 .هرعش كي اذه رک دقو 2 مهكلهأ

 ('!لدام لا الة مهلا مسظع نم لامرلا نعرا ورقم. 3

 هّلعفي ناك امّنإ .هشيجل الم كلذ لعفي ملو ٠ .هشيجل أمّدقتم هدحو ريسي َناک

 حشو هب هّلَضل ,ةدّقفتيو ,هزيميو ةركسع لماتيلو ءدحأ هنم وندي نأ هتمه مّظعل

 نم ٌةعطقلا يهو ؛ةَلعَر عمج : :«لاعرلا هو هردو هؤاهُز هل نیب مل هب طلتخا ولو .هيلع

 لل يناهبتلا مكَح نب فيَ لاق ؛ليخلا

(1) 

(۳ 

(۳) 

2 

)٥( 

 . ٠١١ ؛هئاويد يف يدسألا مزاخ يبأ نب رشبل تيبلا

 . ۲٠٠ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس

 . (د) نم اهدعب ام طقس

 لوأ» : (ك) يف «لاعرلا» تحت بتكو . (ب) نم حرشل :لإ عم (1717-70) تايبألا تطقس

 تاملك لصألا شماه ىلعو . «هب هّنضلا» :هلوق ىلإ (د) يف تيبلا حرش نم دروو . «ليخلا

 . ةموهفم ريغ ءارقلا دحأل

 حرشو ,751/5900 ؛ يقوزرملل ةسامحلا حرش يف يناهبتلا مكح نب فيثأل تيبلا
 ميكح نب فينألو . 1۷١ ؛ يقيلاوجلا ةياورب ةسامحلا حرشو ٠ 4 يزيربتلل ةسامحلا

 حرش يف ء ءيط نم يناهبتلا ناّيز نب فينألو . ۷٤ /۷ ؛بلطلا ىهتنم يف يناهبنلا يئ ءاّطلا

 حرشو ١ ؛يرعملل بوسا ةسامحلا حرشو 187/1 ؛يزيربتلل ةسامحلا

 نم لجرلو . ٠١ ؛يقيلاوجلا ةياور ةسامحلا حرشو ء۷٠ ١/ ؛يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا

 نب فينأ وأ ميكح وأ مكح نب فينأ ةديصقلا ةبسن عزانتيو . ٠۲١/۱ ؛لماكلا يف ءيط
 «ناّيز نبال ةيناثلا ينو مكح نبال ىلوألا يف نينرم هتسامح يف اهدروأ ما ابأ نأ أ یس :َناّيَن

 ت4



 ى و ال
 را و” سا و م 7 م + مم

 0 ' اهلاعر سيدج ييح تزواج دضو ىولتاف ٌلُمَرلاَف نْزَحلاِب رجم مهل
 رعرع 2 3

 .هريسفت مدقت دقو /
| 

 | لالبلا یو َنكرحَتَي اسم لاديتسمالا ال نُضلا ةدِبشو ."9
 , "لاتخُماهَقوَق ليلم لك لاهصتلا ىلع نيرضي نهف .۷ أ 1 3 20084 هام & 3 هع مام ر 2
 , لاوزلا ىلإ سمشلا علطم نم لاعسلا ةيلشَح هاف كبسمي .4 أ 2 - 5 مام م 0 ر # ى ل 2 م

 .لهصَي سره الو قطني دحأ الف هل ًالالجإ راقولاب هركسع فصی
 '“راغدَألا 2 لقناف ادع امو يري َراط ام لشي ملف.

 دو لاغذألا ب نا ام هريغو ُشحولا ن
 ملو 5هنارّيط ّرصق ام ف یکف

 ؟رهظو ادب امب فيكف ٠ اهي رتست
IN 

 تلم :"0كاقُيو (ردحت اهوحنو ذوهفلاو رْيَطلا فّطخت اهوحنو ةازيلا :لوقي
 ري لاقو : امهدهاوشو امهريسفت یضم دقو 0 توجت اوو ,ثرصق

 37 0 ك

 ف
 ايزو 0۸ ؛جهبلارظنا .ميكحو أ مكح نب فی ال نار نب فينأ «جمبملا» يف رّسف ينج نبا نأ ىلع
 . فحص دقف ةيناتحتلا ةانثملا ءايلاب هاور نمو ةيناتحتلا ةدحوملا ءابلاب

 .(۲۸و ۲۷) نيتيبلا دعب (د) يف (©١و ۲۹) نيتيبلا حرش دروأ )0(

 .«لآ» :(ك)و (د) يف اهمسر مف

 هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف (1) تيا دروأو «(د) يف نيتيبلا حرش ضعب دردأ قف
 .(4[تيبلا] :ريثك لاق .ترّصق تولأ : لاقي» : هدعب داز مث «هناریط#

 هلوق ىلإ اهدعب ام طقسأ مث ؛«رهظ ام فيكف» :لاقف ؛(د) يف اههوشو ؛ةرابعلا طلخ 20
 . .ةازبلا :لوقي»

 .(د)و لصألا يفاهطبض اذك (9)

 .(د) نم :لاقيد تطقس (5)

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۷)

 . 777 ؛هناويد رظناو «۲۲۷ ؛هناويد يف يوّرلا اذه ىلع ةديصق ريثكلو ؛هيلع رثعأ مل ()



 ت 5 5 2 و 2 ت م م8 ا

 "نالحلاو محللا مارحلا نم لاسحدلاو ءاملاب ىممتحا امو .57

 تبثو ءءامسلا مام اهيف عمتجي «ضرألا 2 وه وهو لحد عمج < :«لاحدلا»

 :يلدملا ذئاع يبأ نب ُةّيمأ لاق ؛«ٌةلَحَدَأ» ًاضيأ عمجتو «بّصقلا
 5 سم

 لاراب ءيزاج ىَرَمَج ىلع تره اإ يرو يئاقك

 لاسحلاب ىدمح ةيبازح ُهْريسمارَج ماسح م حصا وأ

 :"هجتلا وبأ َلاقو

 لحدا ري ريخ لاقرملا يبأ لحد
 4 مدا م 9 م02

 “ىاوطلا نّررألا تسشدل ًايقسس لاجآلا ددم سوفنلا نإ ٥

 هيف حص دقو ,الاثمأ هلسري يذلا مالكلا نم .لاجآلا ددع سوفت نإ : هلوق

 ,"ازيسلاب «ك ««تسد» : :ليق 20: برعلا اهتيرعأ اذإو ءارحصلا : ةيسرافلاب «تّشدلا»و .هداجأو

 يف امهحرش دروأو .«ًالحد» :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا دروأ هنكلو ء(ب) نم ناتيبلا طقس )١(

 (ك) شماه ىلع امهحرش دروأو .«لاحدأ» :(د) يف لاق هنكلو ««ًالحّد» : هلوق ىلإ (د)

 . يلذهلا ةيمأ يتيب رخآ ىلإ
 حرشو « 177/5 ؛نييلذهلا ناويد يفًاعم هلامهو 277ص يناثلا دلجما يف يناثلا تييلا جيرخت قبس (۲)

 «(زمج) سورعلا جاتو 239/7 ؛فصنملا يف هل لوألاو « 4۹۸/۲-14۹ ؛نييلذهلا راعشأ

 . 1١8/8 ؛لّصفلا حرش يف ةبسن البو . ٠١١ /۲ ؛صئاصخلا يف يلذهللو ء(زمج) برعلا ناسلو

 .(تحن) ةغالبلا ساسأو ٦۷ ؛ةيبدألا فئارطلاو ٠٠١ ؛هناويد يف مجّنلا يبأل تيبلا (۳

 ةديصقلا نمض هقايسو .لصألا يف امك تيبلا انطبطو . 600 ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو

 .«ريخ» نم ءارلاو ؛لحد» نم مآللا رسك يضتقي

 :هلوق نم (ك) يف )۳١( تيبلا حرشو . (ب) نم اهحرسش عم (70-44) تايبألا تطقس )٤(

 . (د) يف راصتخاب نيتيبلا حرشو .كلذ ىلإ ريشنسو ««ءاطلا رسكب» :هلوق ىلإ «. . . تشدلاو»

 )٥( .تشّدلاو» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعبام طقس . .٠.

 . .٠ . .ليق برعأ اذإو» :(د) يف ةرابعلا (5)

 «. . .لاوطلاو» :هلوق ىلإ (ك) نم اهدعبام طقس (۷)
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 | :"![مجّنلا وبأ] لاق ءليوُطلا ٌوُه: :«لاوُطلادو ٠ ديصلا هب ناك يذلا عضوملا وهو
i41 رام رر  

 ا ةر رسخت اسم لو طم كنت ان هلاك

 1 ا نارجلا لاق: 0 «لاوط» :ًاضيأ لاقيو

 ؛ لاو ٍقاّسلا يقار لك اهيل ْنِم تفرج ام اسم است یس

 لعج "هت اکو 0 !ليوط عمج وهو] ىاّطلا رسكب لاوُطلا :ه دشتي ( !انضيأ ناكو

 تباش :لاقي امك ًءازجأ ٌهلعج ' هنأ :هتعسل ًاتشد ت تلا وم مشو لک

 فصويف «بابُخأو بيهو ٌقِرابَش ب بوق : :َلاقُي ر يناثلا لیوط وهو 04 فر اغم

 م تاع د ع

 : .٠ . .هدشني ناكو» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (۱)

 « ٤۸/١ ؛ريبكلا يناعملاو ء1417-138/ ؛هناويد يف يلجعلا مجنلا يبأل تاييألاو .(2) نم ةدايزلا (؟)

 .07و ٤١ /” ؛فصنملاو

 : . هاند لدب «نيحد : :رداصملاو هناويد يف لوألا تيبلا ةياورو

 يف درو ةياوّرلا هذهبو . هلسغي نجد لظ لاوُط دعج :رداصملاو ناويدلا يف ثلاثلا ةياورو

 ًاطوبضم درو امك تييلا ادتبثأ اتأ ىلع . ةدعجا لدب لحج : لاق هنكلو «(ك) ةخسن

 . لصألا يف لكشلاب

 «. . .هدشني ناكو» :هلوق ىلإ (ك) نم هدعب ام طقس (۳)

 . ٥٤ ؛ هناويد يف دوعلا نارمل تيبلا (8)

 .(ك) يف :هدشني» نع اهرخأو «(د) نم تطقس (5)

 .اهتم كلذ ادعام طقسو :(ك) نم ةدايز ()

 .4«لعجي» اهيفو ؛(د) نم ؛هنأكو» تطقس (۷)

 .«هنم» :(د) يف (4)

 .(د) نم ةرابعلا تطقس (۹)

 . كلذ ادعام طقسو :«ًايعر :ًايقسو» :(د) يف اهدعب داز )٠١(
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 "!لابترلل ريزتخلا "رواجم  لايغألاو حيفلا جورملا "نيب .۷/

 )يلا لاق .ءاحيف عمج :«حيفلا»

 اذكو اذك ناكمب مكلامأ :يوّتَقلا فاّطعلا يبأل َليق :لاق .يلع وبآ انئدحو

 سلع يسّتلعج رماع ينب نكلو .ازهازه ًانيعو ًاحيف تاحاسل انل نإ :لاقف ؟لزنم
 ام ُديعأ انا «باتكلا نم ىضم اميف ةياكحلا هذه ثركذ دقو ءاهنيعأ ةريدنح

 2 ام هيف فداصُي الف ,هضعب ًارقي نأ نم دب ال ِهّنأل ؛ٌةدئاض هب هّئراق دادزيل همدقأ

 الكل هتداعإ ٌتكرت امهّمو باتكلا ےب حقو ًاريصقت نوكي نأ ًاضيأ ُهّلعلو ,ضعبلا
 1 :"0لاق ؛ٌةمَجألا وهو ,لّيغ عمج :«لايغألا»و . دج ٌريِسْمّتلا لوطي

000 
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 قزف

(€) 
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 .رداصملاو (د)و (ك) يف امب انذخأو ء«نم» لصألا يف

 فب رواجم» :(د)و (ك) يف اهطبض

 .ًاضيأ (د)و (ك) يف نيعلاو ءافلا

 اذهو « ةريزنخلا دلو صونخلا» :يلاتلا حرشلا اهب قحلأو ؛(ك) يف ( 5 )717-١ تايبألا عّمَج

 (د) يف تايبألا نيب لصفو . طقف «زولجو لوجع وحن لوعف ىلع تءاج يتلا ةلثمألا دحأ

 حرش يفدازو «نيحرشلا يف «دادضألا» ىلإ «. . . صيئاتخلاو :هلوق ررك هتکلو «لصألاك

 رجشلاو «ةمجألاوهو ‹ليغ عمج لايغألاو . ءاحيفو حيفأ عمج ج :حيفلا» : : الو

 . ءيراجلا ءالاوهو ليغ عمجو ءًاضيأ فتلما

 ء١٠٠٠ ١/ ؛نييلذهلاناويد يف يلذهلا بيؤذ يبأل وهو .ُهَجْلْخَت سآرلا قرف لم فّكتمو :هردص
 «(قرف)و (فلت)و (برط)و (بقز) برعلا ناسلو 170/١« ؛نييلذهلا راعشأ حرشو
 (برط)و (بقز) سورعلا جاتو 707/١ ؛بدألا ناويدو ۰۱٠۹/١ ؛حاضيإلاو هيبنتلاو

 يف يلذهللو .(بقز) حاحّصلاو :71725 /17و ٤۳۹ /۸ ؛ةغللا بيذهتو «(قرف)و (فلت)و

 774/١ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو .01/7” ؛فصخملاو ٠٤٤/١١ ؛صصخملا

 .(برط) حاحّصلاو

 . ١/ ٠١۲ ؛ةغللا ةرهمج يف متاح نب حور ةيكابلو «(طبض) برعلا ناسل يف عابنز ن ب حور ةنيؤمل تيلا

 سورعلا جاتو « 4 ؛صّصخملاو ؛ 01١٠و 977/7 ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو

 .«ءافرطدو «ءابصق» :ىريو .(ليغ)و (طبض)

 حتفب «عمتجم»و «فرتشم» طبضيس اذكو ءءآرلا حتفب

 س



 أ ليغو ءاحیف نيب يش بط بضأ سا

 لايغالب دارأ َنوکی نا زوجيو ءدارأ هانا نوكي ْنَأ روجيو ٠ فتلملا رجشلا :«ليغلا»و

 هارت الأ :ىوقأ هّنأك ٌلّوألاو . ٍضرألا جو ىلع يراجلا املا وهو ؛ ؛نيقلا حّتفب «ليغ» عمت عمج

 ,اهّوسنو اجلا دارأ نوكي نأ يوي اذهف ؟لابترلل ريزذخلا رواجم :لاقف ءدّسألاٌركذ نق
 / لازقلا ىلع بدلا فرّتشم لابشألا نم صينانخلا يناد. ۳۹

 يتلا : ةلثمألا دَحَأ «صوتخ»و ريزنخلا دلو وهو ,صوّتخ مج «صينانخلا»
- 2 038 

 حالا هده 2 ديريف .هزوّلج»و ءٍصْوُلعدو «رونس»و ٍلوجع وَ «لوعض» ىلع تءاج

 أ : هيف ٌلسحأو حلا لاق امك فادضألا اهيف تعمتجا دقف .ةيلبج ٌةيلهس

 يداب ْنِمَو هيف رضاح نم تفس ام يداولاو و رصقلا مَعَ رصقلا بناج رز

E 2 8سبت ما م كم م  
 ىداحلاو حالملاو نونلاو بضلاو ٩ َةقاو سيعلاو هريقارقف ىدحت

 , لاضفإلااذرسخاتف ناك لاكشألاو دادضألا عمتجم ١
 أ لايَملاَو ليفلاباسمءاجف  لامكلا "مدع اهيلع فاخ ./ 7 8 م .٠ 2 - - 008 - ةر ر -

 ١ و توصي َّحوَط لابجلاو ")لّيألاتديقُف .؛

 وه هالي نأ كلذو .لئايأ جلا نأ فورعملاو «لّيِإ» عمج نإ :ليق دق ليألا»
 ااو «لعُش ىلع عمجي ال لعضو .ٍفّلقلا»و «بّتقلا» ٌلثم «ٌلعف» هّنزوو .دحاولا

 نب دمحم هدشنأ ام امأو ,«موك»و «مئاق»و هب «میص»و «مئاص» وحن «لعاف» عمج 9 ج لعج

 0 ارعاششلا لوق نم بيبح

 كي 2 ب م مه سام * جم مام عب

 . اليأ فيصلا رخآ نم تيرش دقو اَمَرْقك يدار لا لب ة ودرب

 . ۳٠١/۳ ؛نايبتلا يف ةبسن الب-ناتيبلا ()

 .«ًروع» :(ك)و (د) يف (0)

 .(ب)و () يف اهطبضي ملو . ءايلا رسكو مضو ةزمهلا رسكب (د) يف اهطبض (6)
 تايبألا | حرش طقسو . .«موقو» : : هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو «(ب) يف طقف )٤١( تيبلا دروأ )€(

 . افرح لصألاك (ك) يف تايبألا حرشو .(د) نم
 .«لعف» :(ب)و (ك) يفو . لصألا يف اهطبض اذك ()

 . دلجملا اذه نم ٩ ٤ص هجيرخت قبس (1)

 س ۹۵



 لأ اًمأف ملفي وهو : :لاق .ليإ نبل هب داریو .ةزمهلا رسكب « ًالّيإ» یوریف

 دقو َرْكَح :يأ ءًالوأ .ْنَبَلا ل :لاقيو .رئاخ :يأ .ليآ نب عّمج وه: ليقف ٠ «مضلاب
 .عضوملا اذه ريغ اذه ب ام انركذ
 “راجألا سبي بة مَّتعم  لاّسرألا معّتلا ريس ٌريِست ۷

 دمحأ نع نسحلا نب دمحم هب ينربخأ اميف :ءارفلا لاقط «معتلا» 2ب اوُفلتخا
 .لبإلا :«معّتلا» :هريغ لاقو :لاق .هدنع ماعنألا كلذكو مّنْغلاو ٌلبإلا :«معّتلا» :يحي نب

 لبإلا نم ٌعّطقلا :«لاسرألا»و .ُتّنْوُيو رّكذُي معلا :سئوي لاقو ءلاملا ٌعَمج :ماعنألاو
 1 ا :(91ًطخألا لاق «ٌلَسَر» اهدحاو

 ع عت <f هي ك من: يعم ل 8

 وهو ءلذج َعَمَج :«لاذجألا»و ,ءاسُنلا نع لبإلاب ىك . شاطعلا :«باهّللادو

 اهُقْيَدُعَو ككَحُلا اهُنيَدَج انإ) : 0 اصنألا لاق .اهالعأ عطف اذإ ة ةرجشلا لصأ

 اهتطاحإل اهب «ٌةَّمَتْعَم» اهلعجو ؛لئايألا َنورق : ءلاذجألاب» دارأ انو (ُبَجَرْملا
 .سباي ٌعمج : :«سيئاو ٠ ءاهیلع اهفطعتو اهسوؤرب

 “يلافتلا نم نسوتعتم دق لامحألا لَقُثأ تحت ندلو ../

 .!نورّقلا ينعي «يلافّتلا نم ْنَهَتعَتم»و ؛لابجلا :«لامحألا لقثأب» ينعي

 نإو .«اهسوؤرب» :ىلإ «. . .لاذجألا» : هلوق نم هحرش دروأو «(ب) يف (:8) تيبلادروأ )١(

 عطقلا لاسرألاو . منغلاو ليإلا معنلا» :(د) يف نيتيبلا حرشو . يراصنألا لوق طقسأ دق ناك

 ديري ءاهالعأ عطف اذإرجشلا لوصأ وهو «لذج عمج لاذجألاو «لسر اهدحاو لبإلا نم

 وهو لذج عمج» :(ك) يف «لاذجألا» تحت بتكو .«مئامعلاك اهسوؤرب ةطيحم اهنورق نأ

 .«ةلسرملا لاسرألاو «لئايألا نورق ينعي» : اهشماه ىلع بتك مث ««ةرجشلا لصأ

 ١/ ٠۳١. ؛هناويد يف لطخألل تيبلا (۲)

 . دلجملا اذه نم 80 ص لوقلا جيرخت قبس (۳)

 .ًاضيأ لصألاك (ك) يف حرشلا دروأو . لصألاك حرشلا امهب قحلأو «(ب) يف نيتيبلا دروأ 6

 نكلو «(ح) فرحب ًاقوبسم لصألا يف دراولا ديحولا مالك هب قحلأو «(د) يف حرشلا دروأو

 . فالتخالا ضعب عم

 لابجلا نوكت فيكف «نورقلا ::لامحألا لقثأب» ينعي» :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب ()

- ۲۹ - 



 “رادظألا ىلإ نْنَقَلَت اإ  لازُهلا خ ًماسجألا كرست ١

 “روذجا 0 ةلخ | 62 لا هما وش تيرا .۳

 .هنْرَق ركذب ّبَسُي ٌناسنإلا نال ؛«لالذإلل» : هلوقو ١ 0 ٍنورقلا ٌلالظأ د ديري

oراح 2 ًاصفان َسَْن ('وضْعلاو لايجلا ةو ٌةَدايز .  

1 0 3 32 3 2 .4 3 
 ام ريغ اذهو .("ًءاضعأ َنورّقلا لعجو :لاهجلا ةبسلا هذهب باستي امّنإ :يأ

 ,كلذك سيل نرقلاو .مّلألا  ّندبلا كراش ام مهدنع ّوضُعلا ّنأل ؛ةداعلا هب ترج

 .وتضعلل هترواجمل ًاوضع هامس نوكي ْنأ ٌزوجيف
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 اهيلع نكي مل الإو نورقلا هذه تحت وئ اهلعج يتلا نكلو ؟لابملا يلاعأ يف درت يهو
 َنْدلَو : لاقف ؛ًارضاح هلعج ًاهَّقوَتم ًائيش ناك اًملف :كلذ دعب تبنت دنت اهتكلو «ةدالولا تقو

 :يلاتلا درو دقف (د) يف امأو . «كلذ ىلع لدي «يلافا نم نهتعنم دق : : هلوقو ءاهتحت

 تقو نكي مل نإو اهتحت دلوت اهلعجو ءَنورقلا ىنع امئإو «لابجلا قوف دلوت يه» :(ح)

 .«يناثلا تيبلا هيلع لديو .ًارضاح هلعج ًاعقوتم ًائيش تناك امل ةدالولا

 . (ب) نم ناتيبلا طقس

 . ؛هنرق ركذب بسب ناسنإلا ديري» وهو « هب قلعتملا حرشلا هب قحلأو «(ب) يف (50) تيبلا دروأ

 يف درو امك ال ؛باوصلاو هو «ةرشابم امهدعب (ك)و (د) يف (61-29) نيتيبلا حرش درو دقو

 . (ةعشب نهنورق لالظأ نيأر نهلالظأ ىلإ نقفتلا اذإ : يأ» : (ك) يف حرشلا ّنكلو . لصألا

 . (د) نم اهدعي ام طقس

 .«اعم» :اهقوف بتكو ءاهرّسكو نيعلا مضب لصألا يف اهطبض.

 .(د) يف امهحرش ضعب دروأو «(ب) نم امهحرش عم ناتيبلا طقس

 . «وضعلا هتوراجم ملألا يف نديلا كراش ام مهدنع وضعلاو» : (د) يف ّصَنلا ةمتت ل

 ؛هعم يذتغيو ديزيف أشني وهو :ًاوضع هيّمسي ال فيك» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
 ؟رعاّشلا لوق ّممس امأ ؟اضيأ هنم ملأي وهو

 دلت هئوراهحطاين اذإ سو ئثس ل

 ليلا دمي اهنمّمَجألا نأ ىح «هئاضعأ رئاسك هّسْفن هب يمحي ةميهبلل لعج ذقف ًاضيأو

 . هًاوضع ىمسي ناب ريدج ةسام / هيلإ ةجاحلاو ٌهلاح هذه امف « « مضتهملا

 سل



 اا ٍلابَخلا نِم مسجلا ريئاسل .۷

 را راو رل

 ىعارلا لاق ,”لوعولا نم ' رسا ر وهو .' ”!روُدق» عمج «ردقلا»

 و دق ٌةباشب ردم اهجابثأ ىلع تحط امنو

 EL < و
 :( رک لاقو :تّلع 3 :«تضوأ»و

 لاعوألا لقاعُم قوم سدُق نم ًاعقاو حيصاق ادع يحرضلاک

 :"!يعمصألا شن «رد اوق»و «رداف» ؛ :لاقيو

 ارجاوتش اهقوُفب تاحطتنم ارداوُف تشع ًالاعُوأ نأَك

 لوألا لتمو ,بارضلا نع عّْطَقْنا اذإ : درو ٌلُحَفلا ردق: :اذه ريغ 2 لاقي دقو

 ريزا نمحرلا دبع نب فورعم لوق

 .(د)و (ك) يف حرشلا ضعب درو كلذكو «حرشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) يف (0۸) تيبلا دروأ )00(

 .«ردفأ» :(د) يف (۲)

 .(د) نم اهدعيام طقس (۳)

 ريغ يف لاقيو» :(ك) يف اهدعبو .«تلع :تفوأو ءرداوفو رداف :لاقيو» :(ب) يفاهدعب )٤(
 . «بارضلا نع عطقنا اذإ ردهف لحفلا ردفأ اذه

 برعلا ناسلو , 107 ؛ ساون يبأ ةزوجرأ ريسفتو :؟14 ؛هناويد يف يريمْنلا يعارلل تيبلا (5)
 :؟55/8 ؟نيعلا باتكو ٠١« 5/14 ؛ةغللا بيذهتو ء١۳ /۲ ؛ةخللا ةرهمجو «(ردف)

 2718/1 ؛ءيلآللا طمسو ؛الا/5 /؟ ؛مجعتساام مجعمو ؛(ردف) سورعلا جاتو

 البو . ؛ يطسقرسلل لاعفألاو «(ةياش) نادلبلا مجعمو 5 ؛يرابألا نبال دادضألاو

 رداصللا ضسعب يف ىوريو . 470 /؟ ؛لماكلاو ء١۱۲۷ /۳ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن

 . لصألا يف امك اهانتبثأ يتلا ةياورلا باوص ىلإ نيققحلا ضعب راشأو ء(تحطبنا)

 . ۲۸۸ ؛هناوید يف ريثكل تيبلا (1)

 . امهيلع رثعأ مل (۷)

(۸A)رودفلا» لدب «عورقلا» هيفو ٠١١ /۳ ؛ ميجلا باتك يف ةبسن الب تيبلا ». 
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 “رافكألل فارطألا سخاوت لاضلا يسقب تای دّرم .۹

 يرْبلا ردسلا وهو ,لاضلا يسقب اهلافكأ ىلإ لوعولا ٍنورق فاطعنا هبش

 «تايدترم 2 اهلعجو .راهنألا طوطش ىلع تبني يذلا ٌددّسلا : ًاعيمج يرّبعلاو يرمعلاو

 . اهلافكأ ىلإ اهسوؤر نم اهبابصنال اهب

 )لابس الي دوس یحل اهل لاطآلا نم َندْفَتَي ندكي . 11

 3 !ثراحلا ينب ْنم ٌةأرما ؛ تلاق . (”لطإ ادو «لطإ» : اهدحاو ءرصاوَحلا :«لاطآلا»

 لص وُدُد كت لاسطآلا قحال ةعيموذ هبراط شب وا

 خنت يربلا ردسلاوه» :(ك) يف «لاّضلا» تحت بتكو .(ب) نم امهحرش عم ناتيبلا طقس (1)

 رقت لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروو . «يسقلا هلم

 «. . .اهلعجو» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (۲)
 .«ةرصاخلا وهو ؛ لطإ عمج لاطآلا» :لاق هنكلو ء(ب) نم امهحرش عم ناتيبلا طقس )۳(

 .«ىحُل زوجيو» :هلوق ىلإ .«. . .ةلبسأ دارأو» :هلوق نم (ك) يف تيبلا حرش دروو

 . (د) ىلإ ريشلسو

 )٤( ةلبسأ دارأو» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس . . . «

 ةسامحلا حرشو ؛ 1117/7 ؛ يزيربتلل ةسامحلا حرش يف ثراحلا ينب نم ةأرمال تببلا )0(

 ةسامحلا حرشو « 0۹۲/١ ؛يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا حرشو + 11٠۸/۳ ؛يقوزرملل

 ةسامحلاو 119/١: ؛يرعملل بوسنملا ةسامحلا حرشو ۳1۹ ؛يقيلاوجلا ةياورب

 ۲۹۸/۱۱ ؛بدألا ةنازخو ۸۳ /۲و ۲۸۸/۱ ؛ يرجشلا نبا يلامآو ۷١١« /۲ ؛ ةيرصبلا

 حرشو ء١۱۲۴ /۸و ۱۰۹/٩ ؛بييبللا ينغم تايبأ حرشو ٥ ؛رردلاو ٠٠و

 ينب نم ةأرمال وأ ةمقلعلو . 174 ؛هناويد يف لحفلا ةمقلعلو . ١/ ٦٦٤ ؛ ينغملا دهاوش

 ةركذتو ©: ؛ رئاظنلاو هابشألا يف ةبسن البو . 079 /۲ + ةيوحنلا دصاقملا يف ثراحلا

 ينغمو ؛741و 504/7 ؛ينومشألا حرشو «۲۸۷ ؛يناّدلا ىنجلاو ۹ ؛ةاحنلا

 . 01 ؛يناجرجلل ةغالبلا رارسأو : 514/7 ؛ عماوهلا عمهو ۲۷١/١ ؛بيبللا

 يفدريو ؛«أشيول» :ًاعيمج + رداصملا يف هتياورو . لصألا يف امك ًاطوبضم تيبلا انتبثأ دقو

 فورحلا لمع (ول) لمع ىلع دهاشك ةنكاس ةزمهب اهضعبو «ةزمهلا ففخم اهضعب

 . ةمزاجلا
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(۳) 
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(1) 

 :("!ءامشل ا امشلا لاق امك ٠ 0( لا عضوم دحاولا | عضوف «ٌةَليِسأ» راول

 و و

 زجارلا لاق .مضلاب «ىحُم ٌزوجيو :«ىحتل» :لاّقيو
 يم ير چ

 ىسحألا ير هير يدمي درما

 حلل : ا باحصأ ىأر :ئأ

 ٠ مم ءام# 0 0 0# ما مار م

 "!لافّتم اهتبن ثيثتألك لالجإلا ال كاحضإلل نحلصي

 :(7رميقلا ٌؤرما لاق «جيرلا هتم :«لافتم»

 ديحولا مالك دروأ هنكلو ءاهدعب ام طقسو .«عمجلا عقوم دحاولا عقوأف» :(د) ةرابع

 . ًامامت لصألاك (ح) فرحب ًاقوبسم

 ؛ 1۳/۲ ؛لصفملا حرشو ١155/7 ؛بدألا ةنازخو 251 ؛ هناويد يف رارض نب ْخاَمَّشلل تيبلا

 « (لبس)و (ضضق) برعلا ناسلو ء١٤۳۷ ١/ ؛باتكلاو ١/ ٠٠٤ ؛ بهذلا نيع ليصحتو

 2174/١ ؛ءارعشلا لوحف تاقبطو «(لبس) سورعلا جاتو «(ضضق) حاحّسملاو

 ‹«ميمت ينتتأ» :ىوريو .«. . .ميلس تءاجو» :ناويدلا ةياورو «177/4 ؛يناغألاو

 تيبللو .هناويد يف سیلو .ًاضيأ درزل ىوري هنأ بهذلا نيع ليصحت يف ملعألا ركذو

 يف امك ٌمضلاب ةطوبضم ءاهضق» ادتبثأو . ًاشاقن ناويدلا ققحم اهعبشأ ؛ةدع تاياور

 .ردصملا هين ىلع بصنلاب «اهضيضقب اهّضق» اهتور رداصملا بلغأو :«لصألا

 . هيلع رثعأ مل

 «ةَيحّللا نم لبْسَأ ام يهو ««ةلّبس» عمج «لابسلا»» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . «براّششلا وه ًالابس همس يذلاو لابس ًاذإ اهلف

 يفلاقو . «حيرلا ةنتنملا» : (ك) يف «لافتم» تحت بتكو . (ب) نم امهحرش عم ناتيبلا طقس

 . طقف «حيرلا ةنتنملا :لافتملاو . تابنلا رّقوتم ثيثأ» :(د)

 بيذهتو ء(نوه)و (لفت)و (ززب) برعلا ناسلو ؛١7 ؛هناويد يف سيقلا ءيرمال تيبلا
 ؛ةغللا سيياقمو «(لفت)و (ززب) سورعلا جاتو 2585 /٤٠و ١9/7 /11و 55١/5 ؛ةغللا

 (نوه) ناسللا يفو .«لابجم» :ناويدلا ةياورو .(ززب) ةغالبلا ساسأو ٠/١

 .دلجلا اذه نم ١١ 5ص درو دقو ««لاطعم» 45١/5 ؛ةغللا بيذهتو

 س



 ا

 لاهتم ريغ ٌةَنَوَه هيلع تّ اهبايث نم امّرتبا عيجضلا ام اذإ

 س أش نب ورمعل دي دز يبأ رداون 2 يلع يبأ ىلع ٌتأرقو

 لاَعَتمُرْيَغ ةه قالا مْيضَه اشحلا ٌةَرَمَضُم شكلا يَ قط

 )0 و نا و م 6

 :' سيقلا ًورما لاف .تابنلا رفاوتم :«ثيثا»و

 ارّمَحأرَسَبلا نم ناوئقبلامو ةلئوصأت ّفأَو هّيلاعأ تذآاف

 !لاويألاب ناهذألا نم ىَّضْرَت یلاوقلا الو كسملاب دفن م.
 مسارب ي« ر

 "!لاتحُم يضراع 2 تحرُسوَل لامدلاب '!كشسملا يكذ نمو.

۳۹ 
 م اما 4 ر هس 6 ماع
 لافطالاو ءوسلا ةاضق نيب لام لا تاكيشنبم اهدعل

 وه: :لاق «بوقعي ْنع ّبوقعي باحصأ ضعب ْنع هيلع ٌةءارق يلع وبأ ينربخأ“

 ًالؤافت مد: :ليق انهم اه نم : :يلع وبأ لاق .نيجرسلا اممالكو .«ٌنامدلا»و «لامدلا «

 سوا لاق . هوحنو ميضقلا رخأ نيجرسلا نأ امك لاوزلاو ِءرّبلاب هَل
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 ا 2

 نب ورمعل تايبأ ةلمج نم وهو ؛ اهنيكستب باوّصلاو «مآللا رسكب لصألا يف هطبض
 7 ؛ديز يبأ رداونو ۰ ؛ ؛ناويدلا يف هل تيبلاو . ةدّيقم اهّنأ ىلع ديز وبأ صن «سأش

 .۸/۱ ؛ةدمعلاو

 . ٠۸۸ص هيف هداشنإ داعأو «١78ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس

 . (ب) نم ناتيبلا طقس

 .«بيطلا» :(ك)و (ب) يف

 :(د) يف لاقو .«نيجرّسلا :نامدلاو لامّدلاو»ه :لاقو « طقف (1۷) تيبلا (ب) يف دروأ

 ىلإ (ك) يف حرشلا دروأو . طقف «نيجرّسسلا امهالكو [اذك] لامّدلاو لامّدلا : بوقعي لاق»

 . «ميضقلا رخآ» : هلوق

 . .وه يلع وبأ لاق» : (ك) يف ةيلاتلا ةرابعلا

 . ۲۹۸/١ ؛ميجلا باتكو «(افغ) برعلا ناسلو 5١: ؛هناويد يف رجح نب سوأل تييلا

 .هريغلا افغ» :ناسللاو ناويدلا يفو .(ع) فرحب «ريعلا» ديقو ءلصألا يف امك تيبلا انطبضو

 2 ا ¬
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 (!لاذّقلا ىلع ةجولارشۇتال  لابقإلابرابدإلا ةهيبش

 لاعلم نمو دولا لفْسأ نم لابن يياو اي تّقلتخاف

 "ةّمرلا وڏ لاق .«لاعم» نمو «لع» نمو «لع» نم هيت :لاقي

 لاجل ةَيَرجو ىَرغلا بذَج لالالا قطة

 لام نم لَخّرلا ٌناصَقَتَو

 : رق رخآلا ا لاقو
 مم +

 و 003
 ري لاقو

 يلع ْنم قَدْزرُه اي َكَتفَطَتْخا ىَّتَح  ْمُكَيَلَع ءامسلا نم ْتبَبِصْنا ين

 .رّطملا نم لباول !اب باشلا ةرثك هبشو اذه ےب لوقلا ٍمدقت دقو

Voراصن يدي دک لك لاجرلا لتعاهتعدوأ دق. “ 
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 : “ما لاق .ةلَتع» ةدحاولا ٌةّيسرافلا ىسقلا :«ُلّتَعلا»

 باشلا ةرثك هّبش» :(د) يف لاقو .(ب) نم اهحرش عم (1/1-74) تايبألا تطقس

 . طقف «لباولاب

 . 190 ص لوألا دلجملا يف اهجيرخت قبس

 . ٤1۹ص لوألا دلجملا يف امهجيرخت قبس

 . 50ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس

 (ك) يف حرشلا أدب دقو .ًامامت (د) يف امك حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف )۷١( تيبلا دروأ

 «. . .ةّيمأ لاق» :هلوق نم

 .«لجار عمج :لاّجرلاو» :ّالإ (ب)و (د) نم اهدعب ام طقس

 برعلا ناسلو ه7 ؛ريبكلا يناعملاو ؛ 401 ؛ هناويد يف تلصلا يبأ نب ةيمأل تيبلا

 (رخمز) سورعلا جاتو 210 /۲ ؛بدألا ناويدو ؛ 71١ /۷و ۲۷۱ /۲ ؛ةغللا بيذهتو «(لتع)

 (طبغ)و (رخمز) حاحّصلاو ۱۹١ /١٠و 746 /۷و 57/1 ؛صّصخملاو ؛(لتع)و (طبغ)و

 يف هدلاو تسلّصلا يبأل وأ ةّيمألو . «فّدش نعد رداصملا ضعبو ناويدلا ةياورو .(لتع)و

 و س



 الاجعإ يمرملا لجعي رخمزب طبع اهنا لع نع نومري

 .ةريسفت مدقت دقو «لجار عمج :«لاجرلا»و ."" ءاهسلا :ر رخمّرلاو ليلا طبع ينعي

 “راقرإلاو فالظألا ةَيوُلْقَم الالقنا" "نم نيوي نمف .۷

 .ودعلا نم برض :«لاقرإلا»و .اهيفق ىلع لابجلا يلاعأ ْنم يوهت يه :يأ

 قلا لاق/

 القزأ ٌلِيِسارَملا ٌنَيعلا تلك اذإ ق نأ يللا نم ٌلالَج
 “راصيإلا ةّفيرسس قرط ٠ لاحملا ىلع و جلا 2 نلقي 5

 "و ةقرط لاق ٠ 0 ارهّظلا ة | ةرقف يهو ةلاحم عمج : :«لاحملا»
 ےک 3 ل م يام يه رب و ر

 ادب تزل ةنرجأو ةهَضوُلُخ ينَحلاَكٍلاَصَم يَطَو

 رعشلا يف تلصلا يبألو . (رخمز) برعلا ناسلو « ١/ ٤٥ ؛ريثك نبال ةريسلاو 706 ؛ناجيتلا

 . (طبغ) برعلا ناسلو ١//1517« ؛ فنألا ضورلاو : 577/١ ؛ءارعشلاو

 .«عجر)» :لاق مث ‹«ماهسلا هنم لمعت يذلا بشخلا» :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب )۱(

 "سوق :لاقي «يسقلا :كتعلا رّسف دقو «كّبَع :ةخسن يف :ةيشاحلا يف» :(ك) يف دازو

 0 ١ . «(ثْكْلا لوط نم ترفصا اذإ ةكتاع

 1 .«ىلع» :(د) يف (۲)

 ىلإ (د) يف هحرشو . «وُدَعلا نم برض لاقرإل او» :لاق هنكلو «(س) نم ناتيبلا طقس (۳)

 . «ودعلا نمو :هلوق

 يف اهنم ىرخأ تايبأ ةدعو اهعلطم دجتو ءاهبلغ اهبلغأ عاض ةديصق ةلمج نموهو . هيلع رثعأ مل )4(

 . ٥۳۳ ؛ديز يبأ رداون

 ريشنسو .«رهظلا ةرقف يهو «ةلاحم عمج» :لاح ا» :لاق هنكلو ء(ب) نم ناتيبلا طقس )٥(

 .(د) ىلإ

 «. . .اهقيرط لعجو» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (1)

 2588 ١/ ؛برعلاراعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بتك رئاسو ء١٠ ؛هناويد يف دبعلا نب ةفرطل تيبلا (۷)

 بيذهتو ء١٤٠٠ /او 556/4 ؛نيعلا باتكو :(نرج)و (فلخ)و (ترخ) برعلا ناسلو

 .(فلخ) حاحّصلاو :(فلخ)و (ترخ) سورعلا جاتو ۳۹۷ /۷ ؛ةغللا

 س
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 ىلإ لابجلا سوؤر نم يوهت تناك اهنأل ؛لاصيإلا ةعيرس اهفرط لعجو

 . اهلفاسأ

 “راجعلا لَجعأ يضقلا ىلع لاسكلا ًةَمين اهيف نتي ١

 كلذل تراص اهئافقأ ىلع تناك 91 اهّنكلو كانه م مون الو موتلاب نهَفصَو

 .نالجعو ٍلجع م عمج «لاجعدو :نالَسكو لس عمج :«لاسكلا»و کلا لا ةَمين عتاشاک

 داود وبا لاق

 الامهلا يمد َلَبَسُأَف الجع الاؤسلا ريحتل اهب تّقَفو

EK: 
 بلعُت نع نسحلا نب دمحم ىلع تأرقو

 ادوهجمل ىسمأ :اوُلأس يذلا لاق مكبحاص فيك :اولاقو ًالاجع اورم

 :(!لاق ءاستلاو لاجرلل «ىلاجع» :ًاضيأ لاقي دقو

 ىلاجمع ارس نفری مف ىونلا فرص نجلاخي سسيعو

 لجع عمج لاجعو «نالسكو لسك عمج لاسكلا» :لاقو ء(ب) يف (81) تيبلا دروأ )١(

 :(ك) شماه ىلعو .«نالجعو» :هلوق ىلإ (د) يف تيبلا حرش دروو .«نالجعو

 .«یلاجع :ًاضيأ اولاقو «نالجعو لجع عمج لاجعو نالسكو لسك عمج لاسكلا»

 ۳۱ ؛ هناويد يف ةديصقلا تايبأ نم ةلمج دجتو ؛ هناويد يف دري مل «داود يبأل ةديصق علطم تيا )0

 ۳۲۷/۱۰ ؛بدألا ةنازخو «۸۷ ؛بدألا رهاوجو ۹ ؛ ةاحنلا ةركذت يف ةبسن الب تيبلا 2م

 رسو : 7128 ؛ينابملا فصرو 7 ؛رردلاو ؛187/7و١711/1 ؛صئاصخملاو :١577/1و

 «۸۷و ٦٤/۸ ؛ لصفملا حرشو 1٨۵ ؛ ليقع نبا حرشو 2719/4/١ ؛ بارعإلا ةعانص

 ٤٤۸/١« ؛عماوهلا عمهو ١/ 7٠١١ ؛ةيوحنلا دصاقملاو ء١١٠٠ ١/ ؛بلعث سلاجمو

 لدب «اولاقف» : هتياورو ٤/ ۳١۹. ؛بييللا ينغم تايبأ حرشو ١/ ۷٤« ؛رعشلا باتكو

 . ًاعارس»و «ىلاجع»و «ًالاجع» : ىوريو .رداصملا ضعب يف «اولاقو»

 يف يلع وبأ هركذ ءوحنلا بتك يف عئاش تيبلا اذهو» ۳۲۸/٠١: ؛ ةنازخلا يف يدادغبلا لاقو

 ءدحأ ىلإ وزعم ريغ هدشنأ بلعثو «بلعث نع هيوري مهّلكو «كلذك ينج نباو هبتك بلاغ

 . «هلئاقب ملعأ هللاو

 )٤( هيلع رثعأ مل .

 هلى



 مع

AQ 

 .ليإلا يه :«یلاجعلا»و
 “رادضلا نسم َنرذاسحُي الو لالقلا نم نيكني ٠

00 J 

 1 هلفسأو لبجلا رج وهو ؛ضيضحلا ءيِطخُال اهتأل !لضت تسيل :يأ
 م ما

 أ “ںالقإ ىلإراَثكإ قوشت (ناحُرتلا بِيَساهْنَع ناو.

 ناكو ؛هترثكل ٌهمئَس (')هّنأكو نم لالقإلا ىلإ ّيصلا ّنم هراثكإ هفوش :يأ
 هيلع ماقملا ًباط ّنكمأ امّلُك َدّيَصلا نأ ةداعلا و ٌةَثلابم اذهو .هليحر ببس كلذ

 . ما ىَّشح ل طرخأ دق اذه نإ :لوقيف

 1 :(!ًاضيأ هلوق .هريثك ىلع ريخلا ليلق رايتخا ب هنم بیرو

 هنالقإ ىلع هلئاسل ٌدَّسَح ءهراثَكإ نم اود ج املاکو
1 7 a رس ٠ 

 “راتق ةو ىملسو نفي  لابَلَب خف هتم دت شوف.
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 .(ب) نماهحرش عم (۸۲-۹۰) تايبألا تطقسو . «ضيضحلا» :هلوق ىلإ (د) يف حرشلا دروأ

 .«لّبجلا لفسأ نم ٌرجّشلا تبنأ مرحلا : اولاق» : (ح) / ديحولل مالك لصألا يف هدعب

 . ؛هترثكل» :هلوق ىلإ (د) يف هحرش نم درو

 : .«هّنأكفد :(د) يف

 هئاحضأ مهنکنآ مالا ن هديص اودارأ يذلا نأ ديري» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . «عجر» : : لاق مث ««هباولحتراف « « علقأف تقو يف

 . 11/5 ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا

 ىلإ راشأو «ةاّقثلا ءاتلاو ةروسكملا ةاّنثملا فاقلاب حرشلاو نتملا يف لصألا يف «لاتق» طبض اذك

 :لاقف «لاتقلا ردصمك ءاّنلاب لاتق يف : ينج نبأ ىورو» : هلوقب نايبتلا بحاص ةياوّرلا هذه

 حتنب نكلو يّنج نبا ةياورك دمحأ زجعم يف اورو . «لدنجلا ةمود برقب لاع لبج وه

 يف ةئمجرت عضوملا اذهل دجأ ملو .«لدنجلا ةمود نم برٌقلاب ليج لاتقو» لاقو «فاقلا

 ةانثلا ءايلاو ةروسكملا ةانثملا فاقلاب «لايق» هطبضو . مجعتسا ام مجعم وأ نادلبلا مجعم

 ىلع هلّوأ رسكب» :يركبلا لاقو «مجعتسا ام مجعمو نايبتلاو ناويّدلاو (د) يف ةيناتحتلا

 . [نيتيبلا] : هلوقب بيطلا وبأ ىنع هاّيإو «لدجلا ةمود برقب لبج وهو . . .لاعف نزو

 دنعو (ك) يف درو ةريخألا ةياوّرلا هذهبو .ةدحاوب ةمجعملا ءابلاب :لابق يفو» :ىوريو

 هلا واس



 و و ا و 0 2 هى د ھه ر
 ليجلاو .ءىط ىلبج دحأ :«ىملس»و هيف لوقلا مدقت دقو .مهلا :«لايلبلا»

 :('!ءاجعلا لاق .«ٌجأ» :رخآلا
e 5 

 اجأ وأ ىَمْلَسِب ىّليَلرصَت نإ

 .لاع «لدنجلا ةمود نم برقي هن :ٌلاقي ليج :«لاتقدو

 (9لاثرلاو ديلا تايضاخلاو لاروألاو بابضلا ر فاو .4

 ًاضيأ عمجُتو 3 !نوثلاب أ أنرو ةماعلا اهيمست ةّيِبَود يهو ٠ لرو عمج :«لاروألا»

 ىعمصألا هدشنأ زجارلا لاق «ًانالرو» ۳ 7 )5(

 بها ے2 ىولت نالرو باتا فلا نم راَنأ امَنأَك

 مر - س و 010

 :' 'ىلماعلا عاقرلا نبا لاقو

 ٌرارَملا هيلع ىدا جمر ألا لرولا ةّنُجَك ناسل نع
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 . .مال هرخآو هلوأ رسكب لعنلا لابق ظفلب :لابقد :لاقو «نادلبلا مجعم يف توقاي

 [هرأ مل ام اذهو] حتفلاب لاك ينج نبا هاورو «رماع ينب ضرأ يف لاع ةيدابلاب لبج وهو
 زيزعلادبع نب يلع يضاقلا ةياور لوألاو «لدنجلا ةمود برقب ٌلاع لبج وهو :لاق
 :لاقو ««لابق» :يدحاولا هاورو .«. . .[نينيبلا] يبنتملا لوق يف كلذ الاق يناجرجلا
 ءافلا] لايف نسحلاوبأ هاورو «يّنج نبا لاق اذك ؛لدنجلا ةمود برقب لاع لبج لابقو»

 :لابقو ىملس :(ك) يف هحرش يف لاقو . ؛رماع ينب ضرأ يف لبج وهو :لاق «[ةدّحوملا
 لابقو «ءيط يلبج دحأ ىملس . مسهلا : لايلبلاو : (د) يقو . «لدنجلا ةمود برقب نالبج

 . 0۸١ ؛ يبتتملا ناويد رظناو . «لدتجلا ةمود نم برقي لاع لبج

 .۸0۸ /۲ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن اليو . (أجأ) سورعلا جاتو «۲۹ /۲ ؛ هناويد يف جاّجعلل تیبا

 :مهدحأل ةباتك لصألا شماه ىلعو . كلذ ىلإ ريشنسو «(د)و (ك) يف حرشلا ضعب درو

 امك اهداطصي نأ ةيشخ زفقت اغإ اهنأ كلذو «لوزنو صقن انه اه بايغلا هركذ : ةتكن»

 .«مهباحصأو نايعرلا نأش وه امنإو كولملا نأش نم سيل بابضلا ديصو . اهلاثمأ داطصي

 .«. . .تابضاخلاو» : هلوق ىلإ اهدعب ام طقسو «نوتلاب هلوقت ةت ةماعلاو» :(د) يف

 . طقف «رعاّشلا لاق» :(ك) يف ةيلاتلا ةرابعلا

 . (بذش) ناسللا «رجشلا رشق ًاضيأو هو . ةيّذش ةدحاولا رجشلا عطق :بّدشلاو .امهيلعرثعأ مل

 . (لرو) برعلا ناسلو ۷١ ؛ هناويد يف يلماعلا عاقرلا نب يدعل تيبلا

 س



 .ظیبا هباعل لق اذإاف دم وهو « ّنمحا ةباعل رك اذإ سرْفْلا ناسل نأ كاذو/

 ۱ 7 رخآلا لاق "بيع وهو
 | هر - 5 25 2 چا و هيد ت ب

۶ 1 
 | لَ ضع اذإفاَّخَي ُنَرَقَأ لرو كاد نم مدقتسا امو بض و مما اس م - .«» مم ماس » رو ه. 2 م

 ٌبْظضَحْلا بجنف رهرلا تلكأ اذإ ةماعلا وهو ,بضاخ عمج : :«تابضاخلا»و 9و
 أ 0 داود وبأ لاق ٠ اهشير فارطأ

 ' بعراسب َةيس جو ٍبضاخ م يظ اقاساهت
 ١

 ,دانمرلا نول ىلإ امنو ٌبِرضُي ةماعلا يهو .ءادبرو ديرأ عمج : :«ديرلا»و
 :لطخألا لاق .8 ةماعتلا ف وهو ,لأر عّمج : :«لاثرلا»و .اهيف ٌلوقلا ىضم دقو

 االام شنت لالا يده حوا ٌحايرلا اإ تملَع دقو
 أ

 | :"مّجَتلا وبأ لاق ,«ًالُؤرأ» ًاضيأ عمجيو
 أ لوألا ما ءاديرلا تارو

 لابلب ےب هنم شحولا :لاق ُهّنأك .شحولا نم لاحلا ىلع «رفاون» "!بّصَنو
 1 .اهبابض ٌةرفان هدرّط َنْمْحَي

 ۱ اهيلع رثعأ مل )١(
 :هلوق ىلإ اهدعب ام طقسو ««اهشير فارطأ بضخنا# : )يف يالا ةرابلا )م

 / . .ُديرلاو»

 4/۲ لا ياو «(بضخ) برا نالو 111 ؛هقود ف يابا درد يال تيب )۳(

 .(بضخ) حاحّصلاو «(بضخ) سورعلا جاتو ء١۹ /۲ ؛ةغللا لمجمو
 . (د) نم «هيف لوقلا ىضم دقو» :ةرابع تطقس )٤(

 .«. . . بصنو» : هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (6)

1 

1 

 . 1۸۳ص ىناثلا دلجملا يق هجيرخت قبس (0)

 يف هدشنأو 1۸۳ص يناشلا دلجملا يف هداشنإ داعأو ؛ ۹۲٩ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۷)
 . ١٠٠ص ثلاثلا دلجلا

 .«اهبابض ةرفان هدرط َنْمَحَي «لابلب يف هنم شحولا يأ «شحولا نم لاح رفاونو» :(د) يف صّنلا (۸)

 ل س



 ع هايف سقف مص ھر 4 2 2

 "لاوزألا ورابخآ نم نَعَمْ  لاّيَدلاو ءاَسنَحلاو يبظلاَو ١.

 هرّطخل كلذب يمس «يشحولا ُروّثلا :«لايدلا»و 0 ف ةيشحولا ٌةرّقبلا :«ءاسنخلا»

 7 ۶ ىعمصألا دشنأو 7 !هلوطو < هيئذب

 ارعانش هيف نيليكلا وذ كراش اراش ًارطيس الابد نفي

 ارعاده يف كراش ْمَقدَشَو

 اناك اذإ :ةلوز ةأرماو ؟ نور لحجر : :لاقيإ « «لوز عمج :«لاوزألا»و .ًاريعب فصَي

 7 !هتاح لاق نيبجعم نيفيرظ
 مص دلاور روو

 ةركاش [ةلاحم الوإ مك ينِإَف :مُكَلاَم ًازرَيَو لوز مكؤا طع /

 بطاخي .يئاطلا كّدولل دي دز يبأ رداون يلع يبأ ىلع تأرقو . 9 :يأ

 ,( توات

 مهد 5 کشا تيرا

 كيكشأ تمسك ِ
 +4 8 يما دعاس م م2

 الاوزأ معلاب ارشعُم يرن ىّنح ٍبصن نمو مه نم ؛

 دروأو .«. . .لوز لجر :لاقيد : :هلوق نم (ك) يفو ءصّنلا ةيادب نم (د) يف حرشل ئاأدب )١(

 ..٠ .لوز عمج لاوزألا» : هلوق نم هحرش أدبو (ب) يف (47) تيبلا

 .٠. . .لاوزألاو» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعي ام طقس (۲)

 . اهيلع رثعأ مل (۳)

 .(ب)و(د)و نم ةدايز (:5)

 (ب)و (د) نم اهدعب ام طقس (60)

 لدب هرخاس» :اهيف هتياورو .707 ؛ديز يبأ رداونو ٤ ؛ هناويد يف يئأّطلا متاح تيبلا )30

 . نيردصملاو (ك) نم ةدايز نيسوق نيب امو .«ركاشا

 .اهدعب ام طقسو ««بيجع : يأ» :(ك) يف (۷)

 كادولل وهو «۲۷۳ ؛ديز يبأ رداون يف يئاّطلا كدولل تاييأ ةثالث نم لوألا وه تيبلا (۸)

 اليو . (مع) نادلبلا مجعم يف ءيط نم لجرلو ۹۷١/۳ ؛مجعتسا ام مجعم يف يئاّطلا
 امك لاّدلا حتفب «كدولا» انطبض دقو . (ممع) سورعلا جاتو ء(ممع) برعلا ناسل يف ةبسن

 يف اهطبض امك نيعلا حتفب معو .لادلا رسكب رداونلا يف اهطبضو .لصألا يف اهطبض

 . ةّيماهّتلا ةكم فيلاخم نم فالخم :اهريغو رداوّتلاو لصألا

5 



 .")ةعامجلا :معلا
 pe 0 - مرور 4

 ا"ايلاتملاو ذوملاو اهلوحف  لاؤسلا ىّلع سرخلا عبي ام .۳

 ل عا م ووو

 : لهم ل !اق "جاتتلاب دهعلا ٌةبيرقلا يهو ءذئاع عمج :«ذوعلا»

 ٍرْيِسَك عر ىلع ٌةَفّصَعَم دو ع ءازوجلا بكاوك ناگ

 :ناكَْم نب هرم لاق .اهولتت اهدالوأ اهَعم يتلا يهو ,ةّيلْثم عمج :«يلاتملا»و

 ابّطَع اهقاس ىَقالَف راشملا نود  ةّيلْثم قاس اهتم فيلا فداصُف

 «ءاف» ْنوکت نأ ىلع ءافلا عتقب «اهّلوحط» : لاق ولو ٠ يلحق عمج : «لوحفلا»و

 م.م ص ر

 نال ؛ءافلاب يتأتف .كلل ٌركاش ْمُهّلك اتلاف ليمجلا ّنم ترثكأ دق :ٌلوَقَت امك «باوجلا
 نأ تنمت امّنِإ شحولا هذه كلذكم "رکشلا ؛ ببس ناك يذلا وه ليمجلا هّلعف

 يتلا يهو :لئاح ج نوکیو ًاهْجَو ناكل ةبيجتلا هرابخأ ْنِم تعمس اَلل لاوب اهّفحتُي

 العار ارلا لاق "لمحت ملف تلاح
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 حنفلا وبأ اهلقن دقو .تيبلا يف يتلا ال محلا يناعم دحأ :يأ ءةعامجلا : معلا : انه هلوق

 .«ناكم مسا انه اه هّنِإ :لاقيو» : هلوقب ةرابعلا لمكأ ديز ابأ ن كلو «ديز يبأ نع

 دروأو . ةيرعشلا دهاوشلا ادع لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو ؛(ب) يف (44) تيبلا دروأ

 .«. . .لحف عمج لوحفلا» :هلوق نم لصألاك (ك) يف حرشلا

 «. . .يلاتملاو» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس

 8١/١. ؛ةيرصبلا ةسامحلاو ؛ 17١ /۲ ؛يلامألاو ء۳۸ ؛هناويد يف ةعيبر نب لهلهمل تيبلا

 ناويدلا يقو .ءابلا حتفب رداصملا ضعب يفو « لصألا يف امك ءابلا نيكستب «عبر» انطبضو

 . نوكسف حتفب « عْبر»

 «. . .لئاح عمج لوحلاو» :هلوق ىلإ اهدعب ام طقسو ««اهولتي اهدلو اهعم» :(د) يف

 . ٠۷ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس

 «.. .تلاح يتلا يهو ءعمج لوحلاو» : هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقس

 هذه لوقي» : هلوق نم لصألا يف دراولا ّصّنلا دروأو داع هّنكلو ؛(د) نم اهدعب ام طقس

 . «ةبيجنلا» :هلوق ىلإ « . . . شحولا

 ؛(ممه) سورعلا جاتو ء(ممه) برعلا ناسلو «؟17 ؛هناويد يف يريمثلا يعارلل تيبلا

 ,”ال/5و١/50١1 ؛نآرقلا زاجمو ١/ ٥۷۰ ؛ةغللا ةرهمجو ء784 /0 ؛ةغللا بيذهتو

 52 ا



 الوو يسقلاك ّحقاو اص امهيرُفأ يمهامه كلف اقّرَط
e 2۲ ر رە را م07  

 "الاَخُرلاو مطخلاب اُهَْكْرَي ٍلاوب اسهفحتت ول دوت .6

 يلا الوبعلاسَُحُيو  لاوُمألا هدم نىم اهتمي .۷

 ةو ر 2 0 مم 07 4 7 مر اوي 2 م

 "'لافَقلاَوراافسلاَردقأاي لاّطَهلبنس ل َءامر.٧/

 ًايلاو اهيلع مي ْنأ ىّنمتي هدب ْنِم امهدعب ىلع نيلبجلا نيذه ٌشْحو :يأ

 ,"!اهديصل ٠ دصقت نأ اهتمويو اهئامو اهيسششع سمح دخأيو اهبكريل هَل لذ

 بحاص لثم ٌرفاس سايقلا طب رفسلا دحاوو رقسلا مهو ءنورفاسلا :راقسلا»و

 لاعضألا نم ديز رفاس : :مهلوقو .رافسأو ٌرفَس موقو «رفاسدب اوقطني ملو «بحصو

 :«لاققلا»و .لمتلا ْتّقراطو هللا ءافاع (* الفم ,دحاولا نم «لعاش» ىلع تاج يتلا

 :سيقلا و ّقرما لاق مرقس نم عجارلا وهو ؛ ؛لفاق عمج

 لام بشت نا بمر لدا ق اهّنأك ُموجُتلاو اهيلإ شا

 ةرمغ و راب ادعلاَح فرم تئشوا يلاعثلاي دسألا تادص تقشر 086

 . ۹٩۱۳/۲ ؛برعلا راعشأ ةرهمجو «۵۹ /۳ ؛فصتملاو ۳۵ ۲ ؛ بيطلا يبأل لادبإلاو

 يتلا يلاتملاو جاتنلاب دهعلا ةبيرقلا ذوعلاو» :هدعب فاضأو :(ك) يف طقف تيبلا زجع دروأ )١(

 .(اهدالوأ اهعم

 اهنمؤيو اهئامو اهبشع سمخ ذخأي يأ» :لاقو « طقف (۹۸) تيبلا تايبألا هذه نم دروأ )۲)

 هلوق ىلإ حرشلا اهب قحلأو «(د) يف )۹١-4۸( تايبألا دروأو . «اهديصل دصقلا نم

 <. . .نورفاسملا :راًمسلا» : هلوق نم حرشلا (ك) يف قحلأ دقو . هاهديصل»

 . «هرفس نم عجأرلا وهو «لفاق عمج : لاثلاو «نورفاسملا راًمسلا :(د) يف نيتيبلا حرش دروأ ف

 )٤( «اهديصيل» :(د) يف .

 . .كافاع وحن» :(ك) يف (ه)

 البو . ٤ ؛رردلاو 2574/١ ؛بدألا ةنازخو ۳١ ؛ هناويد يف سيقلا ءيرمال تيلا (1)

 YEA/Y. ¢+ عماوهلا عمه يف ةبسن

 .«ثلاثلا ديري» :هلوق ىلإ لصألاك همامتب حرشلا دروأ هنكلو «(ب) نم ناتيبلا طقس (۷)

 :(2) شماه ىلعو .حرشلا رخآ ىلإ ؛. . .عفرام لآلاو» :هلوق نم (ك) يف دروأو

 س



 :('!)باتكلا تايبأ نمو ءَبلامّتلا ديري :«ىلامّتلا»
- 

 ے7 ج مد ن و + 1ك 7 رر م مو چ

 اهينارأ نم ءزجو يلاعثلا نسم هرسمتن محل نم ريراشأ اهل

 :حيحص فرح يهو ءءابلا فقتي ْنأ ىلإ ٌرطضا 1 :هيوبيس لاق 64 اهيئارأ» دارأ

 :رخآلا لوق هوحنو ؛اهثيكست هتكميل ءاي اهّلدبأ

 يناثلا اذهو نامويرَمّدَق

aھه م ر م ماه 7 07  
 ام بارسلا :اولاقف موق امهثيب لصفو «بارسلا وه :«لالا»و .«ثلاثلا ديري»

 ت0 همس م 2 27 8 ت م
 راهنلا لوأ صوخشلا عفر ام :«لآلا»و .ةالفلا 2 ٌبرطضَي ءاملاك راهتلا فصن هارت

000 
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 هلبق ناك اذإ حيحصلا فرحلا لدبي نأ ردانو ًارارطضا ءاي ءابلا لدبأف «بلاعنلا مه يلاعتلا»

 رم دق :لاق .بلاعثلا : يلاعشلاب ديري» :(د) يفو .«عضاوملا عيمج يف ةنكاس ءايب ةرسك

 بارّسلاو ؛هّرخآو راهنلا لّوأ صوخشلا عفر ام لآلاو .ثلاثلا ديري « يلاثلا اذهو ناموي

 .؛ءام هلاک راهنلا فصن هارت

 يبألو ؛ ٥۸۳ /4 ؛ةيوحنلا دصاقملاو ۷ ۳ ؛رردلا يف يركشيلا بلوت نبرمُتلا لهاك يبأل تيلا

 ناسلو : ٤٤١ ؛ةيفاشلا دهاوش حرشو « ١/ ٥1٠ ؛هيوبيس تايبأ حرش يف يركشيلا لهاك

 2371/8 /؟ ؛باتكلا يف ركشي ينب نم لجرلو .(زخو)و (ررش)و (رمت)و (بنر) برعلا

 نبا يلامأ يف ةبسن البو . 501/7 ؛ظافلألا بيذهتو « 4١٠5/١ ؛ بهذلا نيع ليصحتو

 حرشو ۷٤١« /۲ ؛بارعإلا ةعانص رسو ء١٤۲٠ ٣/ و۳۹۵ ١/ ؛ةغللا ةرهمجو «۳۲۷ ؛بجاحلا

 274/٠١ ؛لصفملا حرشو ؛۲/۳٠۲ ؛بجاحلا نبا ةيفاش حرشو ۸1 ٤/ + ينومشألا

 (لعث)و (بعث) برعلا ناسلو ء١١٠٠ ؛نيتعانصلا باتكو ؛ ٠١١7/١ ؛ءارعشلاو رعشلاو

 0۸/۲ ؛عماوهلا عمهو ۳۹۹ /۱ ؛ فیرصتلا يف عتمملاو ۲٤۷ /۱ ؛بضتقملاو ء(ملت)و

 ء(بنر) حاحصلاو ١/ 4٠: ؛بيطلا يبأل لادبإلاو ۰۲۲١ ؛رعشلا رئارضو 4747 /و

 .«زخوو» :ًاعيمج رداصملا يفو 140/١: ؛بلعث سلاجمو 4 ؛ يكولملا حرشو

 .دحاو ىنعمب امهو « لصألا يف درو ام انتبثأو

 . هيلع رثعأ مل

 ناسل يف ةبسن اليو . ۱۸١ ؛ناسنإلا قلخو ۱۷١/١ ؛هناويد يف ديز نب تيمكلل تيبلا

 ۲/٠١١١٠و «۲۵۵/۱ ؛ةخللا ةرهمجو ء۹٠ ٠٤/ ؛ةفغللا بيذهتو ء(رأت) برعلا

۳۱ - 



 ريدم ماع وردو دو
 يرآثإ نيعلا فرطب ٌرَدَمَسا ىح مهعّفرَت لآلاو يرصب مهتراتأ

 “اللي تت أفلا لالإلا حضوم تعج و10

 يعمصألا دشنأو ةيرحلا : دیدشتلاب

 قف
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 : راق فام اهتدحاو ؛ٌبارحلا :لالإلا»/
 لا عيرتس نيرارغ وذو ا لاو لماك حالس اذه 7

 ,(0نسيهجو ىلع ءاسنخلا تيب يور دقو

 ٌةَّنألادو ؛ةيعص ةلاح ىلع اهلمحأل :يأ .ةلاحلا هللا ادو .دیدشتلاب هلأ ىّلعو

a 

3 

 طا

 سورعلا جاتو ؛74/17و ۱۱١/۱ ؛صّصخملاو 751/١ ؛ةغللا سيياقمو ۹۲٠٠و

 ٠۲۰/۱. ؛لماكلاو :595و ۲۷۲ /"و ١14/١ ؛يطسقرسلل لاعفألا باتكو ؛(رأت)

 . مهعفري لآلاو مهقمرأ تلزام :ىوريو . . .يرصب مهّنعبتأ :ىوريو

 .(ب) نم اهحرش عم )۱۰۳-٠١١( تايبألا تطقس

 . «ةبرحلا يهو َةّلِإ عمج لالإلا» : (ك) يف ةرابعلا

 «. . .تلعج ول :يأ» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس

 برعلا ناسل يف ينانكلا سيق نب سامحل تايبأ ةثالث نم ثلاثلاو يناثلا امه ناتيبلا

 بيذهت يف ةبسن البو «(مدنخ) برعلا ناسل يف شعاًرللو ؛(للس) سورعلا جاتو ؛(للس)
 . (للس) حاحصلاو ؛ 717/5 ؛ صّصخملاو «5417/17 ؛ةغللا

 . طقف «ءيلآل ب بارحلا عضوم تلعج يأ» : : هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقس

 ةرهمجو «(الع)و (قوف) برعلا ناسلو ء١١1۷ /۲ ؛صئاصنملاو 284 ؛اهناويد يف ءاسنخلل تيبلا

 ء١١٤٠ /۳ ؛لماكلاو 37/1١5: ؛يناغألاو ,709 /۸ ؛نيعلا باتكو 158/١ ؛ةغللا

 . .٠ . . يسفن لمحأل» :ىوريو . 177/١ ؛ةغللا سيياقم يف ةبسن اليو . ۹٩ ؛يثارملاو يزاعتلاو

 لبج لالأ» :لاقو «ةزمهلا حتفب هيف هطبضو . ٤/ ۸١ ؛بدألا ناويد يف ةبسن الب تيبلا

 وهف . (ةَّكمب لبج لالأو لالإ» : ناسللا يف لاق . لصألا يف تدرو امك اهانطبض دقو .«ةكمب

 ةزمهلا رسكب لالإ رْكذ ثيدحلا يفوق : ًاضيأ ناسللا يف لاقو . ًاذإ رسكلاو حتفلاب ظفلي

 . (للأ) ناسللا . «ةفرعب مامالا نيب نم لبج : ىلوألا ! مأللا فيفختو
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 ؟لالب اههوجو نيرضتوأ اههوجو يلع يلبإ نشمخت له

 :"اًديبل لاو

 لالإللبو بارحلاب ًامايق ًاشبح نزاو هاير ٌءيضُي

 ("ةوزرم رفظَم َكّنأل ؛ ؛اهب كءادعأ تلتقل ءيلآل بارحلا ناكم تلعج ول :يأ

 “رالملا ةبئاغلا مّلظلا 2 يلاعّسلا در الإ قبي مل.

 ىبأ نب

 ٌةّيمأ لاق .لوُعلا يهو :دملاب ءالغسو ٍرّصّقلاِب ىلعسو :ةالعس ٌعمج :«يلاعسلا»
 00 0 ذئاع ي

 و ر و رم م
 ىلاعسلا لثم عيضارم ثعضشو ٍتاسسئاي 3 وسن ىسلإ یوو

 رامآلا ةياغ تقلب دقف لابألا ليإلا روُهظ ىسّلع .۷

01) 

(۲) 

(۳) 

(0 

0 

(7) 

0 

 : “راق U نع بآمرلاب ارج دق ىذلا وهو «لبآ عمج :«لابألا»

 . ۲٠٠/۱ ؛ظحاجلا لئاسرو ؛(للأ) سورعلا جاتو ء٩۸ ؛ هناويد يف ةعيبر نب ديبلل تيبلا

 يفد :رداصملا يف هتياورو 51١/8". ؛نيعلا باتكو ۱۹/١ ؛ةغللا سيياقم يف ةبسن البو

 . لصألا يف امك هانطبضو . هزم

 ةيراقم بكرامنإو ؛هانعم داقتي الو «ءيشب اذه هلوق سيلا : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف ىف هدعب

 . «ديعب ىنعملاو ؛ « سينجُتلاب هيلا مالكلا

 :(ك) يف ؛يلاعّسلا» تحت بتكو . «لوغلا يهود : هلوق ىلإ (د) يف تيبلا حرش نم درو

 .«لوغلا يهو «ةالعس عمج»

 .رداصملا يف ةفلتخم تاياور تيبللو ؛ 6٠ ٤ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس

 :هلوق ىلإ (د) يف حرشلا دروأو .ّصّنلا بلغأ دروأو «(ب) يف طقف )٠١۷( تيبلآ دروأ

 .ًاضيأ (ك) يفّصّتلا بلغأ دروأو .«ءاملا نع»

 لكي مل هنكلو ««ءاملا نع بطرلاب تأزتجا اذإ لبإلا نإ :لاقي» :(ك) يف اهدعب داز
 1 . مجاعملا يف ٌةمتت اهل دجأ ملو :ةرابعلا

 حرشو ؛77 ١/ ؛نييلذهلا ناويد يف يلذهلا بيؤذ يبأل وهو .اهرارتقاو اهْوسئاهِفَرامْدَقَت : هزجع
 سورعلا جاتو ؛(أسن)و (ررق)و (ضمر)و (لبأ) برعلا ناسلو 77/١ ؛نييلذهلا راعشأ

 بيذهتو ؛:475/0و ۱ ؛ةغللا سيياقمو ؛(لبأ)و (عبر)و (ضمر)و (ررق)و (أسن)
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 [امهالكإ عير يرهش تّلبأ هب

 :"!ديبل لاقو

 لبا د ق نوَج ودع يبارقوأ ثرمجأ يزز ٌتكّرح اذإو
 اا عج

 : يلع وبا دشنأو/

 لاال ضاخلا تاراج ناک

 ('!لانّم ال دنع ناكم ال ٍلاحُملا ىوس اهتم عد مف .4

 .ديحوتلا لهأ ىلع ٌزمغلا لوقلا اذهب دارأ َنوكي لأ ءهنع هللا افع هل وجرأ

 هللا ّنأل ؛لاحم اذهو لاحم وهف .لانم ٍعيلإ لصي ملو .ناکم روح مل :يأ

 .(0وحلا قح وهو كردي الو :ناکم ةيوحي ول هواش زعو ةؤوامسأ تسدقت

 ء(ررق)و (أسن) حاحّصلاو ١/1١": ؛حاضيإلاو هيبنتلاو ؛5 /١1؟و ۲۷۹ /۸ ؛ةغللا

 ۸٦۳« /۲ ؛ةغللا ةرهمج يف يلذهللو . 1۹ /۷ ؛صصخملاو ۲١ ؛ريبكلا يناعملاو

 .«تلبأ اهب» :ىوريو .ةاهيف عاش دقف» :هيفو

 )١( .يلعوبأ دشنأو» :هلوق ىلإ (ب)و (د) نم اهدعب ام طقسو ء(ب) نم ةدايز . .٠.

 ‹ ٤1/۸ ؛ةغللا بيذهتو ء(زرغ)و (رمج)و (لبأ) برعلا ناسلو « 17/7 ؛هناويد يف ديبلل تييلا (۲)

 ء۲٤ /۸و 155/5 ؛نيعلا باتكو ١//141: ؛ةغللا لمجمو « 4١/١ ؛ةغللا سيياقمو

 :تيبلا ىوريو .(لبأ)و (رمج) حاحصلاو :(لبأ)و (زرغ)و (رمج) سورعلا جاتو

 ليادق نوج ودع ودعت يب تلقرأ يلجر تكرح اذإو

 بيذهت يف ةبسن البو . (دلج) برعلا ناسلو «777/7 ؛هناويد قحلم يف جاّجعلل تيبلا (۳)

 اهتبثأو .(حضن)و (فقو) برملا ناسلو 4١/١: ؛ةغللا سيياقمو 5١7/4 ؛ةغللا

 .«تادْلج» :ناسللا يقو .(ب)و (ك)و لصألا يف امك «تاراج»

 يف حرشلا نم دروو . لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف طقف )١١١( تيبلا دروأ )٤(

 . «لاحم وهف [اذك] لاثم هيلإ لصي ناكم هوحي مل يأ» :(د)

 يرمعل ناك دقو هيلع باتكلا بحاص نم ٌهيبنت اذه : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )0(

 «ءيشب سيلو هلوق اذه : ةعكن» : :هنم ليوط قيلعت نميألا شماهلا ىلعو . «هنيد يف ًامهتم

 يف تيبلا اذه نأ كلذو «ةَّنبلا هلمحي ال دساف لمحم ىلع همالك لمح نم هل هبصعت نيأو
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 ("ايئاّحلا تاو ئلَحلا بسلا يلاحلاو ةلودلا دضَع اي

 لامجلاب كنم ىلحَتايلح لاخلا الو فَتشلا ال بألاب .۳

 8 رد م . رو د ماق ا ت رور ي هع

 “لاطعملا ف نسُحلا اهتم ْنَسْحَأ لاقت ىسلحو حبق برو 0

 يتلا :«ٌلاطعملا»و . مضلاب لح : اولاق دقو .حيصفلا وهو ءرسكلاب ىلح : :لاقُي

 .لُطععلاو لطاعلا اهّلثمو ءاهيلع يلح ال
 ()لاوخألاو معلايه ِلْبَقْنِم لاعفألاو سْفّتلاب ىتّفلاٌر خف .۷

 ءابلا نأ ىلع ةيارعإ ٌريدقت نأ 5 هانعم اذه ؛هلاخو ٍهمعب هرخف لبق نم :يأ

 هلاخو همعب دحأ رخي نأ يغيني ال: لاق ُهّناكف ؛ 0 نالا هيلع لدي ,فوذحم لعفب قلعت

 ريمض تناك ْنإو «هلبق» 4 «ءاهلاب» «ءابلا» قع نأ رخآلاو ,هناعفأو هنن كرتيو

 نوكت ْنأ زوجيو رجلا فورح قيلعت زوجي الو ءلعفلا نيبو هنيب ةبسن ٌرمضملا ّنأل ؛ردصملا

 ًاضيأ/ نوکتو «هلبق» 2 «ءاهلا» نم لاحلا ىلع ٍريبصت عضوم ا اهّدعب ام عم «ءاهلا»

 ّنم اهي ثررم دنه :لوقت د امك ءلاوخألاو ٌمعلاب أ انئاک هلبق نم :لاق هناك ,فوذحمب ٌةقاعتم

 ةعانص ف ضاترا دق نم همهفي امن اذهو .تاحلاّصلا ّنم ٌةنئاك: :يأ .تاحلاّصلا

 .ملعلا اذه صاوّخ َسرامُي مل ْنّمو .هل ةيرُد ال نم مالك ىلإ دلي ملو بارمإلا

 سانلا قفتا يتلا لوغلا ىوس قبي مل ىتح شوحولا عيمج دايطصا يف يف ةياغلا غلب هنأ قايس

 لاحم الإ اهنم عدي مل هنأ ىلإ ىهتنا مث «برعلا فراخز نم اهنأو اهل دوجو ال اهنأ ىلع

 إف . . .هل ناكم ال مسج نوكي نأ لاحم ماسجألا يف كلذو «ناكم يف ال هنإف كلذ نمو

 هل بجاو اذهف «ناکم يف هدوجو بجو ًاضرع وأ ًامسج نوكي نأ نع . . هلالج لج يرابلا

 بترو اهزهتنا حراشلا نم ةصرف ديحولا اهدجو دقلو ؛هاوس ام عيمج يف لاحم همسا رع

 . ؛نيمآ اًنعو عيمجلا نع هللا افع هدوصقم اهيلع

 .اهحرش عم (ب) نم )111-١15( تايبألا تطقس )1١(

 . «اهيلع يّلَح ال يتلا :لاطعملا» :(د) يف حرشلا نم درو (؟)

 هرخف لبق نم ىنعملا» :(د) يف دروو . حرشلا نم ًامسق امهب قحلأو « (ب) يف نيتيبلا دروأ )۳(

 . «هلاخو همعب هرخف لبق نم يأ» :(ك) يقو .طقف «هلاخو همعب

 )٤) هلبق نم :لاق هنأك» :هلوق ىلإ اهدحب ام طقسو . «مالكلا» :(ب) يفو . لصألا يف اذك . . .٠

 .(ب) نم اهدعب ام طقس (0)

 ب مرو



 !تايماللا تمت

 ا
 «ميملا ةيفاق اهيلتو ءمّأللا ةيفاق تع :(د) يفو .(ب)و (ك) نم ةرابعلا تطقس 0(

 م1



١ 0-0 
 )يما هيف ٠»

 اهبّبر امك دئاصقلا بترت مل (د) نأ كلذ ء(د) يف انه درت ملو :(ب)و (ك)و لصألا يفاذك ()
 لبق عقت ةرابعلا هذه كلو ء:ميملا ةيفاق اهيلتو «مأللا ةيفاق تمتد :(د) يفو . ينج نبا
 . ميلا ٌةيفاق اهب حتتفت ثيح (7777) مقر ةديصقلا
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 وعصام

۹(7 

 نّصحب رفّظلا نم هفرصَتم تشو ةيكاطنأ هلوزن دنع ةلودلا فيس حدمي ؛لاق
2 

 :('1ةّنمث ةّئمثالثو نيثالثو عبس ةنس هيوزرب

 جاس هافشأ عمدلاو ادعست ناب همساط هاج عيرلاك امُكُوؤافو١

 0۷/۱ ؛ىسليلفإلا نسباو 0 مع ؛دمحأ زجعمو T۲ ؛هناويد يف ةديصقلا )4(

0) 

(۲) 

 . 57 ٤/ ؛يقوقربلاو ۲ ؛ يجزايلاو ٣۲٠٢ /7 ؛نايبتلاو ۰۳۷۳ ؛يدحاولاو

 نصحب رفّظلا نم هفرصنم دنع «هنع هللا يضر «ةلوّدلا فيس حدي لاقو» :(ك) يف ةمّدقملا

 لاق» :(د) يفو .«ةئمئالثو نيثالثو عبس ةئس ةرخآلا ىدامج يف ةيكاطنأ يف هلوزنو هيوزرب
 نادمح نب هللادبع نب يلع نسحلا ابأ ةلودلا فيس ريمألا حدمي نيسحلا نب دمحأ بيطلا وبأ

 نيثالثو عبس ةنس ةرخآلا ىدامج يف هيوزرب نصحب رْفّلظلا نم هفرصنمو ةيكاطنأ هلوزن دنع

 .(ب) نم اهماكب ةمدقملا تطقسو .؛هدشنأ ام لوأ يهو ( ةئمثالثو

 :داز مث ««امساط ًانيس مث ًاميمو افاك» :زجرلا تيب رخآ ىلإ (ك) يف تيبلا حرش دروأ

 ظفل : ةيشاحلا يف» :هلوقب لمكأ مث .هدادضألا نم وهو «يقب اذإ عبَرلا مسط لاقيو»

 بطاخ :لاق .امكءافو يكبأ ترصف هدحو عبرلا يكبأ تنك اذه هريسفت يف يبنتملا

 هاجشأ عبرلاك يداعسإب امكؤافو :لاقف «عبرلا ىلع هلك كلذ يف هامال دقو هيبحاص

 . «يفخو سرد يأ «سمط :مسط .دحاو ىنعمب سماطلاو مساطلاو ؛ةمساط

 ةقلعتم ءابلاو «هربخ عبرلاكو «ءادتبالاب عفر امكؤافو» : (د) يف حرشلا ضعب زجوأو

 .هلومعم نيبو ردصملا نيب قرفلا هيوبيس زيجي الو ءادعست نأب امكؤافو ريدقتلاو ءردصملاب

 عبرلا يكبأ تنك :هانعمو ءًاوجش هدشأ يأ هاجشأو «سرادلا :مساطلاو سماطلاو

 ىكب تددزا ًادجو امكب ءافو عبرلاب تددزا امّلك يأ «هعم امكؤافو يكبأ ترصف «هدحو

 . ءانَغ اهب سيل ةبرطضم ةرابع يهو .«راثآلا تيفخ املك

 تايبأ بلغأ طقسأ ناك نإو «هرخآ ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو :(ب) يف تيبلا دروأو

 .داهشتسالا

 ىلع اهيلت يتلا ةقرولا شماهو ةقرولا شماه قرغتسا ليوط قيلعت لصألا شماه ىلعو

 . ةئبلا حضاو ريغ وهو .نيميلاو ىلعألا

 دما



 ,«ٌنأب» ك «ُءابلا» :هل تّلقف ,تيبلا اذه بارعإ ب هيلع ةءارقلا "ات تقو همك

 ؟ ءامكؤافو» تعفر ميف : :ُهل تلق ءامكؤافو وه يذلا ردصملاب : :لاقف ؟قاعتت ميش ياب

 َرَبْخُي نأ عصي له: :هل ثلقف عیرلاک : :لاقف ةةربخ نياق : :هل تلق .ءادتبألاب :لاقف

 لإ وه ام يردأ ال اذه : :لاقف ؟«عابلا» يهو :ٌةيقب هنم تيقب دقو .همامت لبق مسا نع

 دقو: .شفخألا نسحلا وبأ ُهدشنأ « ًاتيب يندشنأو ٌرئاظت ةلرعشلا 4 َءاج دق هنأ

 :'"هوق وهو يلع وبأ هاندشنأ
 ادي ْنأ اهبح بقر تركت اراد ٌدايإ تح ْنَمَك اًنَسأ

 دايإك :يأ/ ٌدايإ اًهَراد تلح ْنَمك انس :هانعمو تلح ْنَم» نم «دايإ» َلدبأف

 يضتقي ىنعملا ناك ناو هذه «تلح»ب ةبوصنم تسيل ْنآلا اهرادف ءاهّراد تلح يتلا

 لدت ٍرَمُْم لعفب ةبوصنم يه امّنإو ,همامت دعب الإ مسالا نم لدبي ال ئال اذ

 ديكوّتلاو فعلا كلذكو ءاهراد تلح : دعب اميف لاق هناك ةرهاّظلا ۲ تّلح» هيلع

 براضلاب تررم :نوزيجي ال منا ىرت الأ هب يضقي مسالا ر مامتب ُنْذْؤي ام عيمجو

 ؛«ديز» يهو :ةيقب هنم تيقب دقو «براضلا» نم «حألا» لدبي نأ ىلع ٠ ًاديز كيخأ

 فطعت ال أل ؛ أدْيَز ورمعو براضلاب تررم : :نوزيجي الو ؟«براتضلا»ب ب بوصنم هلال

 .هدكؤت ال كّنأل ءأديز هّسفن براضلاب تررم : :نوزيجي د الو ؟ٌةيقب هنم تيقب دقو ؛هيلع

 دقو .ءافولاب «ادعسُت نأب» 4ب «ءابلا» قلعت نأ زوجي ال كلذك ؟ٌةَّيقب ةنم تيقب دقو

 ٍلعفب ٌةقلعتم «نأِب» ف «ءابلا» تناك كلذ جي مل اذإف ,«ميرلاك» :كلوقب هنع تربخأ

 .(ك) نم «هيلع» تطقسو ««دنع» :(ك) يف ()

 ٠۷١ /۷ ؛بيبللا ينغم تايبأ حرشو «(ننم) برعلا ناسلو 54١+ ؛ هناويد يف ىشعألل تيبلا (0)

 اليو .أطخ وهو «(ننم) حاحّصلا يف سّملتمللو ۳٠١/١. ؛يرجشلا نبا يلامأو 1717و

 برعلا ناسلو ٥٤١« /۲ ؛بيبللا ينغمو «7107/7و 50و 507/7 ؛ صئاصخلا يف ةبسن

 يناعمو ء77/7 ١/ ؛رعشلا باتكو «511 ؛تايدادغبلاو 2704 ؛ةيركسعلا لئاسملاو ؛(ترك)

 نونلاب «بقرن» انطبضو ««بقرت» لدب «عنمتدو ظنت» :یوریو . ٤۲۸/۱ ؛شفخألل نآرقلا

 . لصألا يف تدرو امك ةدّحوملا

 «. . .هنألو» :(ب) يفو ««همامتإ دعب الإ مسالا نم هلديي ال هّنأل» : (ك) يف ةرابعلا )۳(

 .(ب)و (ك) يف امب انذخأو ««هذه» لصألا يف (4)

 .«وهو» :(ك) يف )٥(

 ل



 امتيفو :لاق «ميرلاك امكؤافو» :لاق ان هّنأكف «امكؤاَفو» : هّنوق هيلع لدی «فوذحم

 ىلع هلال :ىلاعت هلوق كلذكو .بارعإلا َدَسْف َريِدَمَتلا اذه ةردقي مل ناو ءادعسُت ناب
 ١ و

 ىَلُبُت موي هعجر ىلع نإ - معا ُهللاو  ةانعمو ("!4ُوئارّسلا یب موي داق همر

 .«رداقلإ» :هلوقب امهنيب لصف دقو .عْجّرلاب ْأَّلَعم ٌنوكي ٍريدقّتلا اذه ىلع .رئارسلا
 ةّلصلا نيب لصفلا انّدنع زوجي الو ءردصملا نم يبنجأ وهو «نإ» ٌرَبَخ وهو
 ة("!|ادّيَرإ ًافيغر د برص يذلا تمعطأ :َنوزيجي ال مهنا ىرت آلأ ' .يبنجألاب لوصوملاو
 ضعب نيب لصقي الو .برض يذلا نم يبنجأ وهو «ثتمعطأ»ب بوصنم فيغرلا نأل
 يذلا رهاظلا اذه ريغ رَّمْعُم لعفب بوصنم اهّراد نأ امكو .يبنجألاب ٍضعبو ةّكصلا
 .,فوذحم ٍلعفب ٌةقّلعتم هيف «ابلا» 2 ادعس نأب» : هّلوق كلذكف « انركذ امل تّلح» وه

 نآرقلا طو ةريثک ٌرئاظن/ اذهلو .داعسإلاب امُكْيَفَو :لاق هّنأكف .«امكّوافو» هيلع لدي
 .سرادلا :سماّملا وإ «مساّطلا»و ,بارعإلا نم هيف ام اذهف ءاحتصقلا رعشو

 ا. سرد اذإ] ؛مّسسَطو ٌعّيرلا سَمَّط :لاقُي
 اًمساَط اسم ًامْيمَو افاك

 يريشقلا ٌةمصلا لاقو 0

 ٌسماط دّيبلا ىَوَتَْسُم ياهتابكرو اجلا ىلع صالقلا ُدْخَو اذبَح الأ

 ,"لذحآلا َلاقو

 .ةو4 ؛قراطلا )١(

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (0)
 .(ب)و (ك) نم ةدايز (۳)
 ..«تيبلا ىنعمو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقسو .(ب) نم ةدايز ()

 حرشو 2747 ١/ ؛بارعإلا ةعانص رسو ١/ 0۸١« ؛بهذلا نيع ليصحت يف ةبسن الب تيبلا ()

 ٠١/ 1۸٠‹ ؛ةغللا بيذهتو ء(موم) برعلا ناسلو 277١ /۳ ؛ باتكلاو «14/7 ؛ لصفملا

 ٠٠ /۲ ؛يرابنألا نيبال ثّنؤملاو رّكذملاو «44/17 ؛صّّصخملاو ؛(ميم) سورعلا جاتو
 انيسو نيميمو ًافاك :ىوريو . ١ /4 ؛بضتقملاو ۱۸١ ؛يناتسجسلل ثّتؤملاو رّكذملاو

 .امساط ءايو نيميمو ًائيس :و ءامساط

 .هيلع ثعأ مل (7)

 .امهيلع رثعأ مل (۷)

~۳۹ - 



 م رل

 اؤر انفاق الإ اهلهم امسا ارفق لالطألا تم

 ا

 ٍيوَلاخ نبا عمس انو مّشَأو هتزحا :لوقت امك .ًاوُجَش ةدشأ : :يأ :«هاجشأ»و

 :يبنتملا هَل لاقف ,«ماجش» وه امّنإ ؟هاجشأ :لوقتأ :هيلع ًاركتم هل لاق تيبلا اذه

 ُهّنظ هيولاخ نبا نال ؛كاذك وهو ةرعشلا ةعانص ديري .كلمع نم اذه سيلف .تّكسا

 امكءافو يكبأ ثرصف ,ةدحو ٌعيرلا يكبأ تنك : تيبلا ىنعمو . 0 هسا وه امنإو لف

ًادجو امكتافوو عيرلاب ثددزا املك : :يأ ,«عيرلاك امكؤافو» :لاق كلذلو .'
 تددزا 

 :اريَمُر لاق امك .َنَّزَحأو اجش مَداقت امّلك :يأ :«ةمساط هاجشأ» :هلوقو ؛ءاكب

 موت دعب راَدلا تقرع ًايألَق ٌةّجح َنيرشع ٍدَعَب نم اهب تفقو

بو ه هوجش داز موسرلا ِتَّلحمضاو راثآلا تيفخ املك: :لاق هّنأكو
 مذهف .( هؤاك

 ىلإ ٌبرقأو هينكاس ىلع ٌّلدأ ذئنيح هلال ؛ ؛هئاقيب ّعيّرلا برعلا ُفصت دقو ٌةفورعم ٌةقيرط

 عدتو « عّقني مالكي مّلكتتو «ًاليلق انه فقت انآ يغبني» : : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 22(

 نأ ةحيبت ال رعشلا ةعنص ناف ٠ «رحتشلا ةعنص هيولاخ نبال هلاق امب ىنع يتلا ناك نإ ةيصعلا

 ايلا مّلكَتْلا ىلع بجي ام لقأو لاق ام عماسلا يردي المت «هلك اذهب سي امب يتأب

 ؛ةييبرعلاب يمجعألا بطاخُم وأ ةّيمّجعلاب يبرعلا بطاخُم هّنأك ناك ًالإو :هبطاخمل

 بام وأ بهار وأ بغار وه امُنإرعاشلا نأ تالذو «كلذل رطح دش ٌةمانصو

طب ىلإ ًاليبس ناك مهني الاَمب ىتأ اذإف «ُ هنود وه نم وأ كلم يدي يب فقاوو
 هتجاح نال

لف ةلمجلابو «ءوس نيم هلوق يف نس لاب هيلع قلا تاع ارو ؛ءرهش ناجهتساو
 ا

 : اولاقف رعّشلا رخاف ( ساّنلا فصو دقو مهي ال ام هلوق يف هئامز ناسنإلا ةعاضإلا ىنعم

 ناك نإف < «[16 ؛ءارعلا] نير ناسا : هّئاحبس هللا لاقو « هَل ءانعم وباسي

 لوخد هيلع لخد ناك ْنِإو «ةرايتخا ًءاس دقف «ارابتخا ّسبتملا / لكلا اذه َراتخا ىلا

 .6عجرال : :لاق مث ««دلثم بانتجا رعاشلل يغبنيو «هبرخآف طللا

ب هنع رجع ول حيحص ينعم اذه» : (ح) ديحولل ق يلعت لصألا يف هدعب 00
 ةمهقم ةرابع

 .«عجرال : لاق مث ««ةحيحص

 ١/ ۱۸١‹ ؛برعلا راعشأ ةرهمجو :تاقلعملا بتكر ئاسو « ء٦ ؛ هناويد يف ىملس يبأ نبريهزل تيلا )۳(

 مر /1 ؛ صصخملا يف ةبسن البو .(يأل)و (مهو) برعلا ناسلو

 .(ب) نم اهدعبام طقس )٤(

PY ~— 



 :('!يلَذهلا رخص وبا لاق امك هرن
 رصع اندم نم نيَراَدللٌَرَم دقو اري فتي مل َنآلا م املاک

 . اهرگذب ٌباتكلا لوطي ةريثك رئاظن هَل الإ امهنم امو

 )" "مثال نْيفصلا هيل وَمَا قسشاع لك قشاع الإ اذأامو.

 قشاع لک :ٌلاقف .فناتسا مث «قشاع لإ انآ امو» : :هلوق "ىلع م مالكلا عطقنا

 قع: هلوق ھو ءهموُل نع هيبحاص ىّهْني تيبلا اذهب هّنأكو ,هرمأ (' ![نم]و هلاح نم

 ىتح ٌديز نيّلُجَرلا قَعَأ :لاقُي ال :لاقيف .اهنع لانس ةه «ةمئال نيّيفصلا هيليلخ
 اميتاب امهل مكح اذإف ؛هبحاص ىلع ديو ديزي مك .قوقُملا (|ةفص] ب اكرتشي

 همال مث ,ناّيفص ناليلخ ُهل ناك اذإ هّنأ ديري باوجلاف ١ ؟كانه ٍقوقع يأف .ناّيفص

 هل راجو ءهاَيِإ همولب قوقعلا “ق هل لصحور/ ,ءافصلا فصو هنع لاز قف امهدحأ
 و وفر م ر

 نسحأو ارقتسم ريخ ٍذئموي : ةّنجلا ٌباَحّصأ» :ىلاعت لاق امك للا اذهب يتأي نأ

 ‹۲۲۹ /۲ ؛فصنملاو 407/7 ؛نييلذهلا راعشأ حرش يف يلذهلا رخص يبأل تببلا )010(

 . (نيبلا) نادلبلا مجعمو

 ىلإ حرشلا (ك) يف دروأو «لصألاك حرشلا بلغأ هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 20

 عفر نمف ؛؟لك» بصنف قشاع لک : :يوريو :رعل : :داز مث ««هیلع نيهوهو» :هلوق

 ال همسا كرابت هلال : لوقلا ررك مث ؛«لاقُي امك قشاعلا لک ق قشاعلا انأ يّنِإ : هانعمف

 يذلا يأ هيليلخ ّقعأ : هلوق كلذكو ضع نم هلع نوهأ ءايشألا ضعب نأب فصوي

 هلوقو «همول نع هبحاص ىهني هنأكف «فانتسا : :لكد : (د) يفو . «همئال قاع ليحتسي

 ناك ام ىلع ًافورصم نييّصلا : هلوق نوكي نأ زوجي : : حا + : لاق مث . طقف ء«لاق نييفصلا

 لصألا يف درو ام ضعب ديحولل مالكلا اذهو . . «ثدح ام امهنم ثدح مٹ ؛ ءامهنم دهعي

 . ةا هنّيبتن مل ليوط مالك لصألا شماه ىلعو . ىرتس امك

 دنع» :(ب)و (ك) يف (۳)

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (4)

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (5)
 «ءافصلا عم نوكي قوقع يأف» :(ك) ةرابع (7)

 ١ .هفصو»:(ك) يف (۷)
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 ءةنبلا مهرقتسم ريخ الو رش ٌباحصأ مه راّثلا باحصأ نأ ولممو دام 4 اليقم

 يبأ ىلع تأرقو .كاذ ٌريظن اذهف .ةيريخلا 2 اك ر تشي مل امها "اذهب تملع قف

 :'"ايلهاج .يعوبريلا طرق نب َنايحل ديز يبأ رداون ےب يلع

 ؟مألأَو قَد اليف سو مهتارس ٌلاَخو سن وثب يلاَخ

 مث ءًاعم امهيلع المتشا ملل ٌةقَدلا نأ ديري سيلو ؟هيئللا قيقدلا امهُيأف : :يأ

 امّنِإ .4هيلع ْنوُهَأ وهو» :ىلاعت هنوق كلذكو ءامهيف ٍمبحاص ىلع امهدحأ داز
 ما عر

 ْنم هيلع ُنوهأ ءايشألا ضعب أب ُفَّصَوُي ال لجو ٌزَع ِهّنأل ؛ ؛هيلع نيه وهو : ةانعم

 0 ئال نْييفصلا هيليلَخ قعأ : هلوق كلذكف . «ضعب

 ئالي ال نم ناسنإلا بحصَتسَيو هله ريَ ىوهلاب ارتي دقو.

 بك نم/ ٍرباتك وأٍميدقٍر عش ےب هّطرعت له: :هل تلقف ««ايزتي» يب ًاضيأ ُهتمّلكو

 داع هب ترج دق ُهّنأل :لاق ؟هيلع تمدقأو هّتلمعتسا فيك: هل تلقف ال: :لاقف ؟ةغَلا

 :لاقف ؟هلوق 4 ةَجَح ال نمو ةماعلا لامعتساب درو ِء يشب ىضرتأ : :هل تلقف :لامعتسالا

 .؟4 ؛ناقرفلا )١(

 .(ك) نم تطقس (؟)

 . 114 ؛دیز يبأ ر داون يف يعوبريلا طرق نب نايل تيبلا (۳)

 .۲۷ ؛موُرلا 2

 رخاء يش انههو «لاق امك وهو ؛ءاج دق يرمعل اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (0)

 امهلعَج دق نوكي «“ همئآل نييفصلا هيليلَخ قع : ةلوقوهو «نّسح وهو « ىنعملا هلمتحي
 ٌءيدابلا ٌثوكيو «همالم يف هتضراعمو هين كرتب رخآلاو موّللاب امهدحأ : : نفاع ًاعيمج

 «هّنود هّنكلو «قاع هل هتوكسو هب ءاضرل يناَّنلاو ؛هب ادبو هيلع مدقأ ُهّنأل ؛ قعأ ةمئأاللاب

 ام امهنم ثدح مث ؛ءاَّمصلا نم امهنم ٌدهعي ناك مع افورصم «َنييقصلا» : لوق نوکیو

 يف ّنّسْحَأو « موللا مذ يف لوألا ىنعملا نم ّنسحأ ناك آرمتسم اذه همول ناك اذإف « تح

 1 1 . «دارأ اميف زاجيولاو ٍمالكلا ةعنص

 يف تيبلا حرش لماك دروأو .ًابيرقت هلماكب حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 0030

 ام راسكناو اهنوكسل ءاي واولا تبلُقف «يوز هلصأو ؛يّرلا نم اًيزتي» :(د) يقو .(ك)

 . ةتبلا حضاو ريغ مهدحأل قيلعت لصألا شماه ىلعو . «ءايلا لبق ةنكاس اهّنألو ءاهلبق



 2 0 2 9 ت 5 9 2 لأ مد دل ماش

 يّرلاو يلا نم هّنأل :تلقف ؟كل نأ نم :لاقف « «ىوزتي» ةسايق :تلقف ؟هيف دنع امف
 ؛اهلبق ام راسکناو اهنوكسل ًءاي واولا تبلقئاف «يوز» هّلصأو ءًاواو هّنيع نوكت نأ يغبني

 «يز نالفل :لاقب ال ُهَّنأ واو يّرلا نع نأ ىلع ًاضيأ لديو ,ءايلا لبق ةنكاس ًاضيأ اهّنألو
 30 تا مل رج ما م

 :«يز» : :لاقي دئنيحش تسمح ٌةريثك ءايشإ هل عمتج ىت نَسَحَتسُم دحاو ءيش هل اك اذ

 :()ىشعألا لوق نمو .ضرألا يل تيوز :كلوق ْنم هّنإ :لوقت كاف :لاق
 ورو ا 5 قالا م

 مجاحا يع هيَْيع نيب ىو املاك ينود فرَّطلا ضُْفَي ديزي

 دري مل لاق مث وحن ىّفصاف ُثبهذ اذه ىلإ: :تلقف : ,عمجو تج: :يأ

 اذه َرَكَذ دق هلأ ىلع .ًاججح اهظافلأ تسيل ةماعلا نإ : هل تلقف .«اي دزتی» اإ لامعتسالا

 ناك نِإف .«ةيحت» نزوب يز ةتييزو ؛نسح يزب ناله اًيزت :لاقف .نيعلا ٌبحاص فرحلا
 لمحي نأ بجي ««ىورتي» سايق نأ ْنم :تلق امل ٌضقاني ن سيلف « عوفدم ريغ ات اذه

 :"ريز وب هدشنأ اميف َرْخآلا لاق امك فيفا ًابلط ًءاي هيف واولا تبل هنآ ىلع ءايزتي»

 ليو اوداج ْن نإو داج اومد نإ

 اومّيَد : لاقف ايب ميدلاو ةميدلا ءاي ىأر 1 هّنكلو :مودي «ما د» نم اومّيد : :لاقف

 ًاضيأ اذه ديز وبأ ىور دقو ءاومود :لاقي ْنأ ةجولاو ٠ اهتفخل اهيلإ دّلخأو ٠ اهب سنأ
 وهو دید هریقحت 2و :دايعأ | «؟ديع» عمج ےہ اولاق امكو «سايقلا ىلع واولاب » اومود»

 :«حير» ريقحت ذب لوقت امك .«داوعأ»و «ديوع» ةسايق ناکو ةن لك ذب دوعي داع/ نم
 رد عر

 يِرجأ امم | نه . حاير او حير: :هرداون ذب يِنايحُللا ىكح دقو ذأ اهعمج بو ةحيور

 :"لهلوق اهنم ؛ٌةريثك ةفّللا 2ب ةهابشأو .ءايلا ةّمخل مزأللا لّدبلا ىّرجم ًاضيأ

 )١( ؛ةغللا بيذهتو ء(يوز)و (ضقن) برعلا ناسلو ء۹١۱۲ ؛هناويد يف ىشعألل تيبلا ۸/ 7406

 و١7/ 777و »۱۸۱/۱٤/9و ۵۱/۰ ؛نيعلا باتكو ؛75 /” ؛ةغللا سيياقمو 2397

 برملا ناسل يف ةبسن البو .(يوز) حاحّصلاو ء(يزو)و (ضقن) سورعلا خاتو

 ؛ةغللا ةرهمجو « (عبش) ١/۲۳۷ .

 . ۷۹۷ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس (۲)

 دصاقملاو ؛(قثو) سورعلا جاتو ؛(قثو) برعلا ناسل يف يئاّطلا رد نب ضاّيعل تيبلا (۳)

 حرشو 23147 ؛قطنملا حالصإ بيذهتو ء١ ؛ديز يبأ رداونو :015ا/ ٤/ ؛ةيوحنلا

 « 158 ؛قطنملا حالصإ يف ةبسن البو .816 /7 ؛ملعملا فوشملاو ٠٠٤١ ؛قطنملا حالصإ تاييأ

 ١/ 5٠١: ؛بجاحلا نبا ةيفاش حرشو ؛ 174/5 ؛ينومشألا حرشو ۱١۷ /۳ ؛صئاصخلاو



 سلا م عماش ي عام GE ا سل og م
 قئايملا دفع َماوُقألا لأَن الو ات الإ ٌرهَدلا لحي المح

 ءاي «قئايم» ك واولا لدبآ 1 ةنكلو ('"!5ةيث ةقيثولا نم ِهّنأل ؛«قئاوملا » هسايق ناكو

  .ةّمحلل ًابلط ةمزأللا ءايلا "لى ىرجم اهارجأ

 نك امم رهف ."!مهلوق نم أ احيحص ناک ن نإ «ايزتي» : هّلوق ًاضيأ كلذكو

 ايار «قاقتشالا قيرط نم اذهف «يِز اهّلدبأ دق هّنألو ؛ ًافيفخت واولا نم ءايلا

 باب نأ ؛لصألا يب اواو «ايِّلا» نم لعفلا ّنْيَع َنوكت ْنأِب يضقي ُدّكَب اميف أضيأ

 ريم عام ومر

 «تيبيح» باب نم رّككأ ماي همالو واو هثيع امم «تَيَوُزَدَو «تيول»و «تیوش»و «تّيوط»

 ةّيضق ىلع ًاعيمج سايقلاو ق قاقتشالا عمتجا اذإف «ناءاي همالو هثيع امم «تييع»و

 .اهَّمْصَو فلاخو اهادعام ُضْفَرو “ !اهُوبَ م مزل

 “مَ هُمَتاَخ برتلا 2 عاض حّيحّش فوقو اهب فقآ مّن نإ لالطألا ىَلب تيلب ٤.

 سيل :لاقو :تيبلا اذه رجع ٌمهضعب نعطو ٠ ,مّئاخ ب يتلا تالا انركذ دق

 اهب ُبّرِضُي ةغلابم همئاخ بلط ىلع حْيدش فوقو كب الو هردص ظل ةلازج ةف

 ٌؤرما مهلواف .ءارعشلا لوح وريظَتب مدقت لب .هيف عدبب سيلف فَلا اًمأف لكملا

 :"!هلوق ےب سيقلا

 . ٠١۲/١ ؛لصفملا حرشو « 144 ؛ةيفاشلا دهاوش حرشو

 «ةقيثولا نم هسايق نأل» :(ك) يف )١(

 .«فيفختلل ًابلط همالك يف ءايلا ىرجم اهارجأ» :(ك) يف (؟)

 .«مهمالك» :(ك) يف (۳)
 .«مزلي» :(ك) يف ()

 )٥( «فيرصتلا باتك يف اذه اًنيب دقو» :(ب) يف اهدعب دازو .(ب)و (ك) نم اهدعب ام طقس .

 دقو .(ك)و (د) يف هحرشي منلو ؛حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف طقف تيبلا زجع دروأ ()

 . ءاّنلا رسكب (د)و (ك) يف «همتاخ» طبض

 ٠١١/١‹ ؛برعلاراعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بنك رئاسو « 14 ؛ هناويد يف سيقلا ءيرمال تيبلا (۷)

 ‹ 0۷٤ /۲ ؟ينغملا دهاوش حرشو : 1١5/7 ؟بيبللا ينغم تايبأ حرشو «۲۷۱ /۳ ؛بدألا ةنازخو

 Vo» رع ؛ كلاسملا حضوأ يف ةبسن البو . ۳۳۸/۳ ؛ةيوحنلا دصاقملاو 270/5 ؛ ظقاحلا ةدمع حرشو

 . ٤٠١ ؛بهذلا روذش حرشو 2٠١١/1 ؛ينومشألا حرشو

 مو



 يسلتبيل مومهلا عاونأب يلع هلودس ىَحْرَأ رحبلا جومك ليلو

 اهتم < ةريثك هرئاظنو ةرخآلا ظّفل نم تيبلا اذه لّوأ ُظْفل َنيأ يرعش تيلف

 ا نيثدحُملا وبا وهو .راشب لوق
 سل 0 دهم 6 7 2 ود هد و
 ءامّرُكلا لزؤاتم ىشفتو ب حلا رت ثيح يح ٌرْيَّلا ُطّقْسي/

 6 رخآلا لاقو هنم ًابيرق الو هتدوجو هتلازج سيل

 حلا ّلُجَّبلا لتقل: مكلتاس اوبه مكحْيو مولا اهُيأ الأ

 مهباهَذ امأو ءيناّثلا عارصلا نيبو هنيب ام دعو لوألا عارصملا ولع ىلإ ىّرت دقو
 لما بّررض 4 یهاتتی امم سيل همئاخ بّلط ىلع حيحشلا فوقو ناو ٠ ,ىنعملا ناصق ىلإ

 دن ةلداعي الو ؛ءيش هب ساقي الو ,هٌؤوامسأ تسدقتو لجو زع هللا نأل ؛ًاضيأ ٌطقاسف هب

 ا ابنصم ايف ةاكشمك مرون لدم ضرألاو تاوامسلا رو هللا : :هباتک مگحم ذب لوقي
 نكلو لجو ع هللا رونب يفي نآ ٌحابصم اهيف يتلا وعلا ءوَض نم عليي له .يرعش تيلظ
 لمعتستو «هيف ًاضيأ دصتقت دقق .دحلا زواجتتو ٍءيّششلا فو غلاب امك ّبرعلا

 ًءاج دق هنيعب + سم نأ ىلع ,ةنيئاأو الكل بورض اهل ّنأل ؛ اهتداع ْنم كلذ لك ةيراقملا
 زجارلا لاق ةريحلاو ددلتلا 2 لثَلا هب برعلا تيرضف .حيصقلا رعشلا

 مدخلا تالضُمَك ىَرْيَح نهق

 .راخلخلا ىهو :ةمدخ عمج :«مدخلا»و

 “مزاح لْيَحلا ضير یوي امك  ىّوهلا 2 لذاوعلا يناَقوَت ابين .ه

 . ۱١١/١ ؛ هناويد يف درب نب راشبل تيبلا (۱)

 . ۷۸۱ص هيف هداشنإ داعأو ۳۸۱ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس دقو «45ص درو (۲)

 ) )۳؛روثلا ۳١.

 طمسو ء۷١۱٠ ١/ ؛بدألا ةنازخو 215/8 ؛يناغألاو 0١١/١ ؛هناويد يف ريرج تيبلا (5)

 . احب نهود وأ « احب نثحبي» :ىوريو . ١/ ۲٠٠ ؛ةغللا سيياقم يف ةبسن اليو . 151/7 ؛ءيلآللا

 .ةتبلا حضاو ريغ مهدحأل قيلعت ىلعألاو نيميلا نم لصألا شماه ىلع (4)

 (ك) يف حرشلا دروأو . (د) يف هحرشي ملو . حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلازجع دروأ (77)
 تيب دعب هاهنأ مث .«[اذك] ماذّخ»و «متاخو متاخ» :تيبلاب هل ةقالع ال مالكي ًاقوبسم

 ا ال -



 ("!يعاّرلا لاق ءضَرُي مل يذلا بعصلا :«ضيرلا»و .نيزحلا :«بيئكلا»
 گر وی ت و 3 سا كلا ع

 الود لّيحرلا ٌةَدواَمَمْتَناَك اهتر شاب اذإاهضُير ناو

(DAS x3هيو ل  Alkتمرين  arsهمراغ ءيشلا فلتملاو ةيناثب يتجهم ظحللا نم ىلوالا مرغت يفق ." خش  

 هنا ديري ,معن :َلاق ؟ةلعافلا يه ىلوألا عي :تلقف ءةءارقلا تقو ُهّتلأس
 هيلإ/ ٌعِجرَّتل ىرخأ ٌةظحل اهظحلي نأ ٌدارأف هجم رتل تفلتاف ٌةرظن اهيلإ !ٌرَظن

 فلا بس تناك اهّنأل ؛ًةَمراغلا يه ةقيقحلا 8 اينا «ىلوألا» ٌلعجف ءهُسْفَن

 1 ١ درج لوق رظنلا وداعتسا ذيب هلئمو
 ر

 .هورسف اذك .ٌرظْنلا ما نأ ىلع ينامح :يأ

 .«بعصلاو لولذلل لاقي دادضألا نم ضيرلا : عد :هلوقب يعارلا

 ةغالبلا ساسأو :414/5 ؛ ب رعلا راعشأ ةرهمجو ۲٠۸« ؛ هناويد يف يريمنلا يعارلل تيبلا )۱(

 ٦٤۳« /۳ ؛باتکلاو 4٠" /۲ ؛هيويس تايبأ حرشو «۷۰۱ /۲ ؛بهذلا نیع ليصحتو ء(ضور)

 ١٠/١١٠و ۱۲۱/۷ ؛ص ص خلاو ء(ضور) سورعلا جاتو ؛(ضور) برملا ناسلو

 ةسامحلا حرشو 1۲١۷«‹ /۳ ؛يقوزرملل ةسامحلا ناويد حرشو 0 /۷٠و ٠٤/١ ١و

 ناويدلا ةياورو . ٠٠١ ؛فيرحتلاو فيحصتلا هيف عقي ام حرشو ء۷١۲۲ /” ؛ يزيربتلل

 ««اهترشاب» اودرو ««اهترساي» رداصملا ضعب ةياورو .انتبثأ امك رداصملا نم ددعو لصألاو

 .«اهّتلبقتسا» ىوريو .ًافيحصت تربتعاو

 .«مرغت» : اهشماه ىلع بتك مث ؛«يمرغت» :(ك) يف (۲)

 ىلإ لصألاك (د)و (ك) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ م

 .«فلتلا ببسال : هلوق

 «هفلت» :(ك) يف )٤(

 : برطقل رظنلا ةداعتسا يف هلثمو» :(ب) يف ةرابعلا ()

 ءهارظناهلبق ملقأ مل ياك اهتيؤرو ىلوألا ةرظتلاب قاتشأ

 . (ب) يف برطق نع هاور يذلا دهاشلا ىلع رثعأ ملو «لصألا يف دراولا ريرج تيب طقسأو

 . 15١ ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (5)

 ممم



 ("!هُمئامَكٌروُدَخلاَوُرَوَن سيعلا ىلع امتإ هللا كب اناّيَحَو كاقس ۷

 يتلا ٌةمكألا :«مئامكلا»و .ضيبألا (")ٌرُهُّزلاَو ضيبأ ناك ام رهزلا نم ءروتلا»

 م ًاضيأ اهل ٌلاقْيوةمامك : ماكنا دحاوو .قتفلَت نا لبق روثلاو رهّرلا ةيعوأ يه

 "أمرا ود لاق .ميماكأ :مامكأ عمجو .«مامكأو : : ةعمجو

 ماها ع ةسجرتحلاو فّيملاب اهُيئاوذ ىَمهَبلا نم تلات امل

 هذخأو ,ةقيرّطلا نُسحو ةيوذعلا ياغ ج مالك هللا كب اناّيحو فكاقس» : هوقو

 0 ادق نب سراوفلا ابأ اهب حدمي ,ةديصق ل هسّفَنل يندشنأف دمحأ نب يرسلا

 وس

 اة شع ْنَمل ٌةَناحَيَر عّبْصُأ دقق هيقشاع هللا هب اّيَح

 . هنود َعَفْوَف]

 روّنلا» :(د) يف هحرشو . لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )١(

 مئامكلا دحاو همئامك» :(ك) يف هحرشو .؛رهزلا ةيعوأ مئامكلاو . قتفتت نأ لبق رهزلا

 يه يتلا ةمكألا :لاق ميماكأ ماسكأ عمجو مامكأ هعمجو «مك ًاضيأ اهل لاقيو .ةمامك

 شماه ىلعو .«هريغو رمحأو رفصأ ناك ام رهزلاو «ضيبأ ناك امرونلاو . ميماكألا هنع

 ش .ةّنبلا حضاو ريغ مالك لصألا

 . «؛هريغو رمحأو رفصأ ناك ام رهزلاو» :اهاندروأ يتلا (ك) ةرابعو .لصألا يفاذك (؟)

 هيبنتلاو «(الغ)و (ممك)و (جرض) برعلا ناسلو ١/ ٠٤٤١ ؛ هناويد يف ةّمّرلا يذل تيبلا (۳)

 «(ممك)و (جرض) سورعلا جاتو ء١۹١۱ /۸ ؛ةغللا بيذهتو ۲٠۲/١ ؛حاضيإلاو

 «۳۹۹ /۳ ؛ةغللا سییاقم ف ةبسن البو .(ممك)و (جرض) حاحّصلاو ؛(جرض) ؛ةغالبلا ساسأو

 .۳۸/۱۳و ۲۱۹/۱۰ ؛صّصخملاو 0۷۸ /۲ ؛ةغللا لمجمو

 رداصم رظناو .«كيقشاع» هيف وهو «217/7 ؛هناويد يف ءاَقَرلا يرّسلل هدرفمب تيبلا (:)

 اهلل ٌةديصق يورسلاو رحبلا اذه ىلع يرسلل نأ ىلع .ناويدللا ققحم اهدروأ يتلا تيبلا

 . 87٠ /؟ ؛ ءافرلا يرّسلا ناويد رظنا .كلت ةّيح للا ةديصقلا ةمئقم تيا اذه عب

 قيلي هلال ؛ ةناحير نم ريخ يرس تبي يف سيل : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف (0)

 قرشأو «ةعصلا يف عقوأو نسحأ ناكل «هللا كب اناّيحو اناقس : يلا لاق ولو حاب

 . ةرجَملا ريرغت ىلإ جاتي كلذ مم ناكو ءًاناحيرو ًارمخ اهّلعجي هلال « ينعم [اذ ذك]

 .(ب) نم ةدايز (1)

۳۹ - 



 3 20 22 7 2 صم هيب

 'ءهمداع كت دجاو امِرَمَق ىلإ ىجدلا 2 كّلوح ناعظألا ةجاح امو .۸

 "”"هُمزارو يطا ييعم اهب ًباثأ  ةّرُظَنِب نويعلا كتم ترض اذإ .4

 ت م r ص 5 ت a ارج ت و 5

 نم ماق دق يذلا :«مزارلا»و ؛عجر :يا :باثآو هلع هيلإ باث : :لاقي/

 ا !سادرم ¿ن نب سابع لاق ؛(' !ءايعإلا
 د

 مزا ارذقت يذاع ےس تاقتاو َنّلا تلمح

 : بور ذر لاقو

 نحت انب فيكف ءاهسفنأ تشاع كيلإ تّرظن اذإ ةَمِزاَرلا لبإلا نأ : انعم

 مساق نْسحلا راج وأ ةرَقاَه واحنا ناق ٠

 ممر ع - و و رم ر رور

 ةُمئارك يح لك نم هن ىَبَسُتَو هتابس نود طخلا حامر لوحت . ١

 م ع 9 رو ده ع و هو رم رر م و ما رم

 4° زالملا ءابكلارشت اهرخأو هروتس ىَندأ ليَخلا رابغ يحضيو .۲

 .(ب) نم تيبلا طقس (
 « لصألاك (د) يف حرشلا دروأو . حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف طقف تيبلا زجع دروأ 6

 : «همزار» تحتو ««عجر :يأ» :(ك) يف «باثأ» تحت بتكو .دهاوشلا طقسأ هنكلو

 . «توصلا مازرإلا باحّسلا

 «. . .لبإلا نأ هانعمو» : هلوق ىلإ (د) نمو .«ةيؤر لاق» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (۳)

 . ١/ ٤٠۳ ؛ناويحلاو «۷ /۲ ؛رابخألا نويعو « 107 ؛هناويد يف يمّلسلا سادرم نب ساّبعلل تيبلا_ (4)

 . ةبؤر ناويد يف ادري ملو .امهيلع رثعأ مل 0(

 . «يآ» :(د) يف 000

 .فيرحت وهو . نحت فيكف :(د) يف ةرابعلا (۷)
 .(ب) نم (١١و ۱۰) ناتيبلا طقس (۸)
 .«دوعلا : ءايكلاو ةحئارلا رشنلا» :(د) فو .حرشلا نم امسق هب قحلأو «(ب) يف تيلازجع دررأ 46

 دوعلل لاقيو .[تيبلا] تيمكلا لاق . تيبلا ةحاسكروصقم ايكلاو .دوعلا ةحئاررشنلا» :(ك) يفو

 ةحضاو ريغ ةرابع لصألا شماه ىلعو .«جوجنليلاو حوجنلألاو رطُتلاو لدنلاو ةولألاو ةولألا

 سل



 .دوعلا :«ءابكلا»و ءاّيرلا ةبيطو جرألا ٌةّبِيط ًةأرما : :لاقي .ٌةحئارلا :هرشّتلا»

 جوجنلأالاو ع يِلدنماو ًاضيأ ةزمهلا مضب د ةولألاو ,ةوئألاو رطقلاو دوعلاو ءابكلا وه : :لاقيو

 ,"!ءابكلاب ترخبت اذإ :ٌةأرملا تبكت :لاقيو ؛جوجنألاو ججنيلاو ٌجَجْنلألاو جوجنايلاو
 :(”لاق

 ارَّثَفُما ًءاهكلاو ٌرّيِبعلا صحي

 : "داود وبأ لاق ءًاضيأ «تيبتكا» : هنم لاقيو
 قار 2 مرم ال هو مدهرم

 ماسو نهمالحأ هلبو یش فشلا ة بك 2 جو جيلا نيتك

 1 راضی ,داود وبأ لا لاقو

 ت 5

 "برق قت يت لدو
 9 8 فك 7 حً تو 4 يك ٌةَرَتقَم هلا ا مارك

 )١( «تيبلا ةحاسك رصقلاب ابكلاو» :ةرابع الإ (ب) نم اهدعب ام طقس .

 برعلا ناسلو : 10 ؛ هناويد يف سيقلا ءيرمال وهو «ًايكاذ دنهلا نم ًايولأو ًانابو :هردص (۲)

 ٠٠۲١/۲ ؛ةغللا ةرهمجو ء (دنر) برعلا ناسل يف ةبسن البو .(ابك) سورعلا جاتو ؛(ابك)و (نبل)
 هتياورو .(ابك)و (نبل) حاحصلاو ءالالا/ /” ؛ةغللا لمجمو ؛57١ /6 ؛ةغللا سيياقمو

 هاور امك ةرهمجلا يف هاور دقو ..ارّئقملا ًءابكلاو ىنبُلو ًادْئرو :ةرهمج ا الإ ًاعيمج رداصملا يف

 1 . انه حتفلا وبأ

 سورعلا جاتو ء(ابك)و (ججن) برعلا ناسلو ء۳۷ ؛هناويد يف يدايإلا داود يبأل تيبلا (۳)

 باتك يف ةبسن البو .۳۹۹ ۱١/ ؛ةغللا بيذهتو «(ببك) ةغالبلا ساسأو ؛(ابك)و (ججن)

 . ١۷۷ /۳ ؛ ميجلا

 سورعلا جاتو ء(دمج) برعلا ناسلو ء١١ ؛هناويد يف يدايإلا داود يبأل تيبلا (4)

 . ۷۲/٤ ؛صّصخملا يف ةبسن البو .(دمج)
 باتكو ء١۹٠۳ ؛نيرايتخالاو « ۱۷۳ ؛تايعمصألاو « 157 ؛ هناوید يف برك يدعم نبورمعل تيبلا )٥(

 سورعلا جاتو ء(رتق) برعلا ناسل يف ةبسن البو .(عقن) سورعلا جاتو « 101/7 ؛ميجلا

 .(رتق)

 ممر



 م ف 5 2 7 م 9

 :('!تْيَمُكلل يلع وبأ يندشنأ «تيبلا ٌةَحاسُك :رّصّقلاب ءابكلا»و/
 07 8 و مو

 انيبُك ےب صفاصق ال عبو راضنا شبنم تاوذعلابو

 .«ابگلا» :ىلع وبأ لاق

 مناع بقل ام رْيَ ينم الو هير اقارف يني تيرس امو ٠
 ق ak م ا هپ و

 همقالع يل تلح یّتح یدرلا تيعر يتئإق نوحشاكلا ينمهتي الف .4

 ةجو ام: هل تلقف .هيلع ةءارقلا تو هتلاسو ارل يهو و رةمقاع عمج : :«مقالعلا»

 و2 چ

 :"ارخآلا لوقك اذهو نم رشک ايشا دعو هيلع َتْنِرَم دق : :يأ

 ؛ ٤٠١/٠١ ؛ةغللا بيذهتو ء(ابك) برعلا ناسلو « 577 ١/ ؛هناويد يف تيمكلل تيبلا )١(

 نيغلاب «تاودخلابو» :لصألا يفو .(ابك) حاحّصلاو «(اذع)و (ابك) سورعلا جاتو

 (ةاذع عمج : :تاوذَعلاو .رداصملاو ناويدلا نم باوّنملاو « «ةلمهملا لادلاو ةمجعملا

 . (اذع) ناسللا رظنا . تبنملا ةمي ءركلا ةبرثلا ٌةبيطلا ضرألا يهو

 .(ب) نم تيبلا طقس (؟)
 :هلوقي (د) يف هحرشو .ًابرطضم حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 2م

 :لاقف ةمهتلا هذه هجو ام :هل تلقو : ينج نبا لاق .ةرارملا يهو « مقلع عمج :مقالعلا»

 عضوملا اذه يف ةمهتلا هجو ام : تلق حتفلا وبأ لاق» :(ك) يف لاقو . هاعّرَج يب اونظي نأ

 .«ءادعألا :نوحشاكلا « ًازجع يب اونظي نأ : لاقف

 بيذهت يف ةبسن البو . (لله) برعلا ناسلو : 179 ؛هناويد ف رجح نب سوأل تيبلا (4)
 . (نأش) سورعلا جاتو ء(نأش) برعلا ناسلو ء۷٥ ١/ ؛صّصخملاو ء١٠١٤ ١١/ ؛ةفللا

 نب دمّصلا دبعل وأ يناوغلا عيرصلو .(ىون) برعلا ناسل يف يسودّسلا جرؤمل ناتييلا ()

 دمّصلادبعلو . 1۹7/۲ ؛يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا حرش يف يسودّسلا جّرؤمل وأ لدعملا

 حرشو ١/ ۱۹١ ؛يرعملل بوسنملا ةسامحلا حرش يف ريطم نب نيسحلل وأ لّذعملا نب

 حرش يف ةبسن البو .۷۳ ؛هناويد يف ريطم نب نيسحللو . ١/ ۲٠١ ؛ يزيربتلل ةسامحلا

 رئاظنلاو هابشألاو ۸٠ ؛ يقيلاوجلا ةياور ةسامحلا حرشو 777 ١/ ؛يقوزرملل ةسامحلا
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 و 3 ت دج 7 75 وم ر

 مارك يلع ناريسج ناب نإو ىوّتلا ّنم يلابأ ام ىّتح ُتَعْوَرَو
 وم م < سام

 مانت ٍق ْيدصلا دقق ىلع ينّيَعَو يِوُطَنَت يأّنلا ىلع يسفن ْتَلمَج ْدَقَف

 يب 8 8

 .ريثك هلثمو
 ل هه م ر ممم ورع ماع 22 0 3 و

 5° همداه هينايو هيقوت فيكف ةبيشم بابشلا يكبي يذلا بشم ٠.

 ۲ وتو »8 7 ل لو م لم ر لا ي
 ا دریغ ديب هرمأ نآل ؛هيفوتل هجو الف :هييشي اضيأ وهو ,هبشي ىلاعت هللا :يأ

 ر . 2 رييس مار

 "م داقو نيضراعلا نون بئاغو هُبيقعو ابصلا شيعلا ٌةَلمَكَتَو . 15

(freم وي م ر  OTا ود  
 عيمجلاب هنأل ؛زئاج وه :لاقف ٠ ءهعيمج ءيشلا ةلمكت :لاقيأ : هل تلقف .' هتلاس

 ,مرهلا ينعي .هولتي هلال ؛بّيَشلا : :هبيقعب ثدرأ : :لاقو ,ديعيب لاق ام سیلو :لمكي

 .ضاييلاو داوسلا ينعي .نوّللا ىلع دوعت «ةمداقو» ك «ءاهلادو

 (ةةةمحاف رعشلا نسحأ نكَلو حيبق هَل ضايبلا سائلا بضخ امو. 7

 مساع يام ل ق تويت عاام ماعلا م2 3
 دوسأ :لاقيو :نسحأ داوسلا نأ الإ :نانسح اعيمج ضايبلاو داوسلا :لوقي

 .اذه 4ے ٌلوقلا دقت دقو :كناحو كلاحو محاف

 يناشلا) ۳٠۳ /۹ ؛بدألا ةنازخو 177 ؛راشب رعش نم راتخملاو ۳۲۹ /۲ ؛نییدلاخلل

 .رداصملا ضعب يف (بيبحلا) ىوريو .(طقف

 ) )1١لصألاك (د) يف حرشلا دروأو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلادروأ .

 نّطو امل بابشلا قارفل ىتح عزجي ال هنأ نم هلبق ام تيبلا اذهب دكؤي» :خاسُنلا دحأ بتك (؟)
 :هلوق اذه دضو هيلع هسفن

 .«ايكاب بلقلا عجوم يبيش تقرافل اصلا ىلإ تعجر ول ًافولأ تقلخ

 . 41 ؛هناويد يف يبنتملل تيبلاو

 دروأو .لصألاك (ك) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۳(

 . «نوللا ىلع . . .» :هلوق ىلإ «. . . هبيقعب تدرأ لاق» : هلوق ىلإ (د) يف حرشلا

 ريغ ليوط قيلعت لفسألا شماهلا ىلعو . «حتفلا وبأ لاق» : لصألا يف اهمامأ مهدحأ بتك )٤(

 . ءورقم

 .(ب) نم اهحرش عم (۱۷-۲۱) تايبألا تطقس (0)

 ممل -—



 ئاش انا ةراف 2 قراب ايح هك ةبيبُسشلا ءام نم نّسحأو
 0 0 “س ا (؟)* 5# لا

 7 بارعألا صعب لاق 0 رطملاو بصخلا :«ايحلا»

 م 5 2 ے7 4 2 و £ 5: 50 هر 7 04

 ايرايه:حرف نم لوقيو ًايح نوكي نأ وجري حاصأف

< 

 :"يسمفلا َةَنْطُق هش ث لاق .قربلا ود ود باحّسلا : :«قرابلا»و

 قاما ٍضراَعلا اذه ٌةَيامَع يلج مع يرْطَنَت ىح كئاكم

 .اهيف ناكو ,ةلودلا فيسل يرض تناك سيف يمور ابید ةزاف ديري امنو

 .هریسقت مدقت دقو ءهيلإ ٌرظان :«ةمئاشدو

 هُمِئامَح نت مث جود ناصغأو | ٌةَّباحَس اًهكحَت من ضاير اهيّلع .4

 و

 :"سيقلا ٌؤرما لاق ."ءانفلا ة ٌةعساولا ٌةرجشلا يهو ءةحود ٌعَمَج :«حودلا»

eلبهَتكلا جود ناقألا ىلع بكي  

 و وو مر

 هُمظان هبي مل طمسٌردلاّنِم هجوم بوق لك يشاوح َقوُفَو ٠

 ةملاسيو هدض دض براحُي "هي ًايحطصُم رَّبلا َناوَيَح ىر ١

 .(د)و (ك) يف حرشلا ضعب دروأ )١(

 «. . . قرابلاو» : هلوق ىلإ (د)و (ك) نم اهدعب ام طقس (۲)

 . ۳٦٠ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس (۳)

 جاييد ةزاف ديريو» :(ك) ةرابعو « . . .ديري» :هلوق ىلإ (د)و (ك) يف اهدعب ام طقس )٤)

 فيسل تبرض سيفن يمور جابيد ةزاف ديري» :(د) ةرابعو .«ةلودلا فيسل تبرض

 . «رظانلا مئاشلاو اهيف ناكو «ةلودلا

 . هيلع رثعأ مل (5)

 .(د) نم اهدعب ام طقس (51)

 رئاسو ۴ ؛ هناويد يف سيقلا ءيرمال وهو «ةقّيف لك نع َءاملا حسي ىحضأو :هردص )۷(

 جاتو ء(نقذ)و (ليهك) برعلا ناسلو ٠۸/١ ؛برعلا راعشأ ةرهمجو «تاقلعما بتك
 البو .(فتك) حاحّصلاو «(نقذ) ةغالبلا ساسأو ؛(نقذ)و (لبهك)و (فتك) سورعلا

 .«ةَفيّنُك قوف» : ىوريو ١١. /؟ ؛ةغللا سيياقمو «(قوف) برعلا ناسل يف ةبسن

 1 . (اهب ًاحلطصم) نايبتلاو ناويدلاو (د) يفو .(ك)و لصألا يفاذك (۸)
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 0 مامر . هم م ربا r ما و اما ا |
 همغارض یآدتو هيكاذم لوجت 2 هنأك جام حيرلا هتيرض اذإ ۲

 0 ي 8 5 . 2 3
 :لاقي .لتخت :«ىأَدّت»و ءاهيف ٌلوقلا ّمدقت دقوا "ناسم ليخلا :«يكاذملا»/

 يبأ ىلع هتآرقو دي ديز وبأ دشنأو « «تلتخ : : يأ :ودآ ؛ 0 تودأو اياد ثيأدو :ىأذأ ؛توأد

 : هع «زمهلا» باتك 4 يلع
 مو همم
 اردزح ىتفلا تاهیهف ةلتخألة ل تود

 :َدَآلا لاقو

 ةي لزفلل ىأدَي بئدلاَك

 0 ريم نب ةّبعشل دي دز وبأ دشنأو
 رو

 لازفلل ودأَي ب ثذلا بدك انور اتدعويو انعداخي

 .ةماغرضو ٌماغرض ٌدحاولا ءُدّسألا :«مغارضلا»و

 نم حرشلا دروأو .٠« . .همغارض ىأدت :هلوق» :لاق هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس )١(

 لتخت ىأدتو تاسما ليخلا يكاذملا» :(د) يفو . تيبلا حرش رخآ ىلإ «. . . ىأدت» : هلوق
 .رخأو مّدق هنكلو ء(ك) يف حرشلا دروأو .«دسألا مغارضلاو

 .«حرقلا» :(ك) يف (5)
 2751/١4 ؛ةغللا بيذهتو «(ادأ) برعلا ناسلو «1١؟ ؛زمهلا باتك يف ةبسن الب تيبلا (۳)

 : 47 /۳ ؛صصخملاو :4 4 /۸ ؛نيعلا باتكو ء۷۳ ١/ ؛ةغللا سبياقمو ء۹۳٠٠ /؟ ؛ةغللا ةرهمجو

 ,04الو 014 ؛قطنملا حالصإ بيذهتو : 7777 ؛قطنملا حالصإو «(ىدأ) سورعلا جاتو

 27174 /۲و۱۲۸/۱ ؛يلاقلا يلامأو ء۸٨ ١/ ؛ملعملا فوشملاو « 5٠4 ؛قطنملا حالصإ تايبأ حرشو

 .(ىدأ) حاحّصلاو :415/7و ۳۹۹ ١/ ؛ءيلآللا طمسو

 ناويدو ۸۳ /۳ ؛صّصخللاو ۱٠۹1/۲ ؛ةغللا ةرهمجو ء(يأد) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيلا (4)

 «۷١0و ٤1۹ /۲ ؛بيطلا يبأل لادبإلاو (وأد) سورسعلا جاتو ٠٠١« /4 ؛بدألا

 «بئذلاو» :ىوريو .45 /۸ ؛نيعلاو

 عرقأللو .44 ؛بيدألا ةحرفو ؛4١4 ؛ديز يبأ رداون يف ينزاملا ريق نب ةبعشل تيبلا ()

 نسم باوّصلاو ««ريمُف نب ديعسل» :لصألا يفو . ۲۷١ /۲ ؛يلاقلا يلامأ يف يريشقلا

 .«ريغ نب دعسل» :(ك) يفو . بيدألا ةحرفو رداونلا
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 ئام الإ ناجْيت ال عل ةن جالا يذ يصمورلا ةروص و ٣
 رعش عطقنملا :«جلبألا»و :ٌةلودلا فيس :«جلبألادو م ولا كلم :«يمورلاب» ينعي

 0 زجارلا ١ لاق .نيبجاحلا نيب ام

 حجرا بجاسحلا ے مستو ak يقلاب الاسكا 3

 نع ميول با تحال ب دمحأ نع نسحا | نب دمحم انربخأو
 ٌةدَوُشملاو ٌةروكملاو ةراوكلاو ٌةطعفملاو ٌةطاعفلاو ٌةمامعلا يه :لاق ,يبارعألا نب
 .ُةدَمَعلا يهو ةريمعلاو بسلاو ٌةَباصعلاو جاتلاو و َمَتَشلاو

 "جارو همك اتع رب کیو ةطاسب كولا ُهاوْفَأ لبق. 0 رو يو
 و

 راق .عباصألا | لصافم نم شاول يهو ةمجرب عمج : :«مجاربلا»
 شَي اًنثَحلا ٌفوُطْخََم بصتا اذ هم هشيم يم ام مجاربلا فق

 ساو مرق ليني ب هيك ءادلا نم يفشي نمل امايق ٥ ¥0 ما ده معيب به لق 7 م2 2 5 “و 5

 لدع ًائيش ٍنْفي ملو ياودلا ب غلوب اذإ : :ي | .«يكلا ءاودلا رخآ» :ل لوقت برعلا
 .«يكلا ءادلارخآ» :لوقتف ١ اذه بلقت ٌةّماعلاو هب ىوادتي ام رخ ناکف :يكلا ىلإ
 ,هب مسوي اموهو ,مّسيم عمج : ««ةيساوللا و: سيرا: ا .هل ةجوألا اذهو

 ل ا رش راو بف مايحس يا تاي تفقس )51(
 ىلعو . تيبلا حرش رخآ ىلإ ؛ . . .جلبألا» : هلوق نم (ك) يف حرشلا أدبو .«نيبجاخلا»
 حضاو ريغ مهدحأل ريصق قيلعت لصألا شماه

 . 185 ص يناثلا دلجما يف اهجيرخت قبس )00

 شماه ىلعو . «عباصألا» : :هلوق ىلإ (د) يف دروأو ٠ (ك) يف همامتب تلا حرش دروأ م
 . عباصألا لصافم مجاربلا» : :مهدحأل لصألا

 . نيه لدب رعي : :(ك) يفو ٠ هيلع رثعأ مل )£(

 ىلعو . «يكلا ءادلا رخآ» : :هلوق ىلإ (ك) يفو ٠ حرا رخآ ىلإ لصالاك ۵ فد حرش )0(

 حضاو ريغ قيلعت لصألا شماه

۳~ 



 “مئازع نوضجلا 2ب اسم ْدَفْنَأَو ةَّبْيَه قفارُلا تحت اهعئابق ٦. مو ت 5 مه مر ع مه مام ماس و 4
 همجامج الإ قبي مل اركسع اهب ىسمر اذإ ريطو ليخ اركسع هل .۷ م م و ر رو و ا يي م # ماج هم رو ما م
 "غالم غاب لك نم اهئطومو هبايث غاط لك نم اهتلجأ 4 و" # ٠ 42 7 و مم 7 مم ص ۶ 5237 ما ول مث مي -2

 ,نيّسحلا نب يلع جرفلا يبأ ىلع تارق رجلا وهو يلالج عمج :ةلجألا»
 لاق ,جراوخلا ضعبل يحي نب دمحأ ساّبعلا يبأ نع َناميلم نب يلع نسحلا يبأ نع

 لإ ايريتعلا نصحلا نب ورمع وه : :جرقلا وبأ يل
 بتّأللا لالجلا عم كيسحلا ءام ُهَنْول صلخأ ديسلاك ددختم معصم م

 :لاقي "مقلم اهدحاو « قلا لوح ام :«مغالملا»و ,قرعلا : :انه «كيسحلا»

 :قدزرفلا لوق يناعملا تايبأ نمو .كانه تَبْيطَت اذإ : ! :بّيَطلاب ٌةأرملا تَمَقَلَت
 "!.ف الما 2 ةَموُسسَوَم الو ًاظالغ نكمل عماّسلا ف قورُح اهن

 اهوقس نالُف لبإ هده :ساتلا لوق ٌءاقسلا تعمس الف املا رو ًالبإ ديري

 ىّتح َكَلَس كانه تولا 3 اهناذآ قورُخ ىلإ يفَسلا بست ةّييهو هل ٌالالجإ

 .ةريثك هرئاظُتو «ناسل ةقالطو ةحاصف هذهف ,يقسلا ببس ناكف ؛ ؛ممسلا ىلإ | لصو

 )ورگ :يأ .تبسلا مويب اومغلت :لاقف ؟ریسملا ىتم :يبارعأل تلف :لاق ءيبارعألا نبا نع .ٍريزولا يبأ تخأ نبا نع ناميلس/ نب دمحأ نع ٍنسحلا نب دمحم ىلع تأرقو

 شماه ىلعو . «فويسلا نوفج ينعي» : : لصألا ةخسن يف «نوفجلا» قوف مهدحأ بتك )1(

 حضاو ريغ قيلعت لصألا
 .0)و ۵ يف حرشلا ضمیر اک ع ! یم هب قيلأو «(ب) يف همامتب تیلا دروأ )۳
 . .مغالملاو» : : هلوق ىلإ (ب)و (د)و (ك) نم اهدعب ام طقس )۳

 ۲۲۸ جراوخلا مشو ء۱۳۲۸ ؛ يراوغ ويد يف نيصحلا نب ورمعل تیا )4
 .(د) نم اهدعب ام طقس )0(

 . يوّرلا اذه ىلع هلام ةرثك ىلع قدزرفلا ناويد يف هدجأ ملو هيلع رثعأ مل )0
 .(ب)و (ك) نم اهدعبام طقس (۷)
 موي ركذب مّمَمَعلم لَم اوكرح مهنا يدنع هقاقتشا هجود : :(ح)ا ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۸(

 . مّقلا نم ءاوهوفت : :لوقت امك «تبسلا
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 0 ممم م 2 00 در < سام ماش

 “محار امم ليلا داوس لمو هريغت امم حبصلا ءوض لم دقق.

 هسقنب لففلا لصوأو "1 "فرلا د فرح فذحف ييف ريف: دارأ

 رخآلا لاق امك "!ًاراصتخا

 ةا تيب ملئ اهم ممم

 :("ارَجَآلا لاق ءاهيف بحب :يأ
 «# م 5 2م ت 7

 هلفاوت لاهنلا نعطلا ىوس ليلف ًارماعو اميلس ةاندهش امو

 مرش < ف f, a 5 و ما 3 7 +

 نهقوذأ ال ءاثالث تمقأ :لوقت برعلا نأ سابعلا ويأ ىكحو . هيف اندهش :يأ

 ظفل راعتساف هيف يرست :يأ :«ةمحازت» :هلوقو .نهيف قوذأ ام :يأ .ًاماعط

 1 هيف م محازت ىنعمي تسیلو ءاهب لوعفم «,همحازت» 2 ءاهلاو ةمحازم ا

 لصألاك (ك) يف حرشلا دروأو .لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلاردص دروأ )١(

 وهو «(ح) فرحب قوبسم ديحولل قيلعت هب قحلأو ؛(د) يف حرشلا ضعب دروأو .ًابيرقت

 ةملك لبق لصألا شماه ىلع مهدحأ بتكو .ًابيرقت لصألا يف دراولا ديحولا مالك قياطي
 . «حتفلا وبأ لاق» :«دارأ»

 .(ب)و (د)و (ك) نم باوّصلاو ««فطعلا» : لصألا يف (۲)

 .انركذ امك ديحولا مالك هب قحلأو «(د) نم هدعب ام طقس (۳)

 . كانه اهجيرخت قبسو « ١٦٠ص يناثلا دلجملا يف اهنم ثلاثلا درو ()

 يف ةبسن اليو . 41/7 ؛لّصفملا حرشو «37/ ؛ررّدلا يف رماع ينب نم لجرل تييلا (5)

 ء۳١٤٠ ١/ ؛بهذلا نيع ليصحتو ۸٤« /۷ ؛بييللا ينغم تايبأ حرشو 0١ ؛ رئاظنلاو هابشألا

 ۰۸۸/١ ؛ يقوزرمللةسامحل ا ناو يد حرشو ء٤۷ /٠٠و ۲٠۲ /۸و 141 /۷ ؛بدألا ةنازخو

 ۳۳١« /٤و ۱۰۵/۳ ؛بضتقملاو ۰4۰/١ ؛باتكلاو 0۰۳/۲ ؛بييللا ينغمو

 ينغم تايبأ حرش يف يدادغبلا لاقو . ٠١١/۲ ؛عماوهلا عمهو ۱٤۷/١ ؛بّرقملاو

 . «اهولئاق لهج يتلا نيسمخلا هيوييس تايبأ نم تيبلا اذهود :بيبللا

 .«نيُقوذأ امد : (ب)و(ك) يف (5)

 : مريت : هلوقب دارأ هّنكلو جلا دارأ اذه سيل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۷(

 ممم



 مط 9 : دات امم دنهل ۱ دیدح مو هرودص ق قدك امم انّقلا لَمَو. 7

 .حالسلا ّنم هلاثمأب ةمطالت ام :يأ هّلْثم اذه

 رم راوص اهتَقَس تّقسّتسا اذإباحس اھت ْفَحْرَي نابقعلا نم باحس ١".

 :لوقت 6 ,ًاميمج 3 ثيناشلاو ريكدتلا هيف كلُ .ءاهلا مدحأو نيبو هنیب عمج

 عمج :«باحسلا»و :ٌةدّيجو يج ٌرعشو د «ةنسح لَن هدهو ٤ [نُسح] لخن اذه

 ,لفسألا لعجو ءًاضيأ ةيفاقلا لجألو نيرمألا دحأل يناثلا ٌَرّكْذو لوألا َتّنأَف ,ةباحس

 .لوقلا ے ًابارغإ ىلعألا يقسي

 “م ئاوق تادّيؤم مز رَهظ ىلع هتي ىَّنَح رهدلا فورص تكلس .۲

 :يأ : هّثْدَيأو هديا :ُلاَقي ٌقوقلا وهو .دآلاو ديألا ن نم ت تایوقم : :«تاديؤم»

 :( يلع وبأ دشنأو .كتاعأو (" !كاوق :يأ هللا َكَدَّيأ : ءاعدلا ےب مهلوق ةنمو هنيو
 دولا ندقلا سارک وات امداتقأو يدا جت ينيب

 .ةلودلا فيس ثيقل ىّتح :يأ

 ُهُمداوَق بارُخلا اهيف تلمح الو هّسْفَن بقنا اهي بحصت مل كلاهم .+

 ىأر اذإ هيلع ٌراَغَيَحّبصلا ٌنأكف «ةَرْبَعلا نم ٠ عوردلاو ٍضْيِيلا نم ديدحلا ضايب يف ريست

 ّ ٌرَخآ ليل هلاک رابغلاب ينعي : ةمحازت مم ليلا داوس لو : قو دب سیا دق ريغ این

 . يتلا نساحم نم عيدب نسح "تيب اذهو ؛ةَمْلَظلا وه يذلا ليلا مح

 .(ب) نم اهحرش عم (778- ) تايبألا تطقسو لاك تیا رد )۱(

 .لصألاك (د)و (ك) يف تيبلا حرش دروأ (۲)

 «. . .باحسلاو» :هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقس (۳)

 .(د) نم ةدايز (6)

 . ؛ةديجو دّيج رعش :لاقي» :فاضأ نكلو «(ك) نم اهدعب ام طقس )0(

 . (ك) يف هحرش نم ًامسق دروأو .(د) نم تيبلا حرش طقس (1)

 .(ك) نم اهدعب ام طقس (۷)

 . 80 ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۸)

 م



 "!ٌمئاعربعلا یری الرحب تبطاخو هّلثمردبلا ىر ال اردب ترصبأف ٤.

 ءيطاشلاو ٌةَفّيِضلاَو ٌةّفْضلا .هّلثمو ءامهوحنو رحبلاو رهتلا ٌءيطاش : :«ريعلا»
 :("!ةَِباَنلا لاق 5 ٌةْريجلاو ٌةزيجلاو

 مط ومو م 5 وس و

 ديزلاب نيريعلا ةيذاوأ يمت هسيراوغ تشاج اذإ تارقلا اَمْق

 .«أماوع» لجرلا يمس ةنمو :ًاموع موعأ ۽ ءاملا ےب ٌتَّمَعع . ةحباس : :«ةمئاع»و

 “دمطاملم يذهترعشلاو فصاو الب هتافص تيار امل هل تضع ./

 ال ًايمجعأ ناك اذإ : :مطامّطو .ينامُطَمَط : ًاضيأ لاقيو «مطٌمط ع عمج : :«مطامّملا»
 0 رتن لاق." كي ,

 رخآ ىلإ (ك) يف حرشلا دروأو .«هوحنو رهنلا ءيطاش :ربعلا» :(د) يف هحرش نم دروأ )١(

 هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا زجع دروأو .«أرحب تنياعو : یوریو» :دازو «ةغبانلا تيب

 .لصألاك حرشلا

 «(ربع) سورعلا جاتو ء(ربع) برعلا ناسلو ؛؟7 ؛هناويد يف ينايبذلا ةغبانلل تيبلا (؟)

 ء۷۳ /؟ ؛ساحنلا نبال عستلا دئاصقلا حرشو ٠١١ /۲ ؛حاضيإلاو هيبتلاو ؛(ربع) حاحّصلاو

 . ٤١١ ؛ يزيربتلل رشعلا دئاصقلا حرشو

 دروأو .«حصفي ال ًايمجعأ ناك اذإ «ينامطمطو مطمط عمج مطامطلا» :(د) يف هحرش )۳(

 شماه ىلعو .(ك) ىلإ ريشنسو .ةرتنع تيبرخآ ىلإ حرشلا هب قحلأو (ب) يف هزجع
 . ةحضاو ريغ تاباتك لصألا

 ال يذلا مجعلل لاقيو «مجعلا توصو رحبلا توص مطامطلاو :ع» :(ك) يفاهدعيداز (5)

 . «همالك مهي

 ؛٤ ٤٤/۲ ؛برعلا راعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بتك رئاسو «۲ ٤ ؛ هناويد يف ةرتنعل تيبلا (0)

 ةرهمجو ؛١/١717 ؛ةغللا لمجمو :17//701 ؛ةغللا بيذهتو :(ممط) برعلا ناسلو

 (قزح)و (صلق) سورعلا جاتو ٥۳/۲ ؛ةغللا سيياقمو ء۸۹ ٤ /7و ۲۱۳/۱ ؛ةغللا

 برعلا ناسلو ء۲۲٠و ۱۲۰ /۲ ؛صّصخملا يف ةبسن اليو .(قزح) حاحصلاو ء(ممط)و

 .«صللق» لدب (قّرح» :ىوريو .(ممط) حاحصلاو «(صلق)

 «مهلوق مهفي ال ىنعم همطامط يذهت رعشلاو : هلوقب دارأ اذهلود :(ك) يف اهدعب داز_(3)
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 ريَ لاقو
Dh 

 كدانهراقولا نوفوي مطامّط اهّنأك تسمو مهد ٌةََرْقَمَو

 :(")راَرَملا لاقو
 37 3 25 5 2 مال مم
 لّبكلا 2 جي يمطمطلاَك ةتعمتس ليحرلل هبي ادو

 ("هُمتاك ليللاورسلا تنكف تيرس | ٌةَديعَب اضرأ تسمُمُي اذإ تکو "6

 “دملا برضلا الو هيفخم دجكلا الق  ًاملعم دجملا ةّنودلا فيس لس دقت .۷

 0 5 :رتنع لاق ۔ برحلا © اهريغ وأ ةّباصعب هنن رهَش دق يذلا :«ملعملا»

 مطعم ةّقيقحلا يماح ْنَع فيّسلاب اهَجوُرُق تته ةَئباس كَم

 (!هُمئاق تاوامّسلا راَبَج ديكو 2 هداجتنرَمَألا كلا قتاع ىلع .*8
 . م م ماس .٠ ر ےب ےب م .

 ةهُمئانغ يهو لاومألارِخدَتَو هديبع يهو ءادعألا هُيراحُت .4

 هب يذهت رعشلاو : دارأ نوكي نأ زوجيو «مهّقُي ال ءيشلا ةمطمطلاو «نايذه مهلوقف

 «كيلإ ترص ىتح هيف لوقأو هفصأ نم دجأ ملو « يردص هب شيجي يرعش يأ . همطامط

 مزمزلاو . مقيهلا :رحبلا توصل لاقيو . قيلأ يدنع لّوألاو «ءاذه كريغ يف حيدملا نأل

 . «فيزعلا وهو « نجلا توص

 .741/ ؛هناويد يف ةّرع رّيثكل تيبلا (۱)

 .اهيلإ فاضي نأ ئرح «يوّرلا اذه ىلع تايبأ يسعقفلا ديعس نب راًرمللو « هيلع رثعأ مل (5)

 ١/ ٤۷۷(. ؟؛نويومأ ءارعش) يسعقفلا رارملا ناويد رظنا

 تطقس دقو . «اهيف ٌَعديأ يتلا هنساحم نم هذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۳)

 . (ب) نم حرشلا عم )۳١-٤١( تايبألا

 . «هريغ نم اهب فرعي ةمالعب هسفن لب هّميس رهاشلا ملعملا» :(ك) يفو .(د) يف هحرشي مل (5)

 . 75١١ ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس (0)

 رعألا» :لاقولو ءروهشلا : يأ ءاًرغألا» :لاقد :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب ©

 . «كلملاو كلملا» :(ك) يف ؛كّلكا» تحت بتكو . «هل حدمأ ناك ياّرلاب

 دعو



 ر ررر ماما م مالها ر 00 o ر هلام مر

 "ةمداخ َتوُلاَو توملا نومظَعَتِسُيو هنود رهدلاو رهدلا نوربكتسيو ٠.

 مط

 ةعيطي توما ُنأكف ودع لت دارأ اذإ :ىأ

 (وُملاظَت ًافْيَس امس يذلا نإو ًفصَتُمَت ًاَيلَع ىمَس يذلا ١

 اذهو .تيبلا زجعل هبشأ ناكل .ًايلع ةامس يذلا ناو : :لوقي نأ هل ىوتسا ول/

 ءايلا' عوّقول ًءاي واولا تبلقناف ولع : :هلصأو تولع نم لي :«يلعدو . ٌدارأ ىنعملا

 ديدشلا :يلعلا :لاقيو ءلحملا "ىلع ٍلاع وه :يأ ءاهآبق ةنكاسلا
 تراك ناسا تاب مشک ُهدَح ٌماهلا ْعّطْقي فيس لگ امو

- 0 

 ياّزلا نکا هن ا الإ ت ايزل هّسايق َناكو .ةدشلا يهو قبر عمج :تايزل»
 .هب ٌلوقلا ٌمدقت دقو ؛:ةرورض

 .ًامات لصألاك (د) يف تيبلا حرش درو (۱)

 «لحملا يلاع يلع وه يأ» : (د) يقو . حرشلا بلغأ هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا زجع دروأ )۲(

 ةنكاسلا ءايلا عوقول ءاي واولا تبلقناف «ويلع هلصأو «تولع نم ليعف يلع» : (ك) ينو

 ريغ تاباتك لصألا شماه ىلعو . «ديدشلا يلعلا وه لاقُّيو «لحلا يلع وه يأ .اهلبق

 .ةءورقم

 .«لحملا يلع وه يأ» :(ك) يفو ««لحا يلاع يلع وه يأ» :(د) ةرابعو .لصألا يفاذك (9)
 .«فيرش لحما يلاع وه يأ» :(ب) يفو

 ضعب عم «ةرورض» ىلإ (د)و (ك) يف حرشلا دروأو .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس (4)

 . لصألا نع فالتخالا
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 ةيكاطنإ نم ليحرلا ىلع مزع لكو «هح دمي اضي لاقو :!"!ةيكاطنإ م ارح ع دقو ؛هحَدَمَي '!"اضيأ لاق

 م سام صان

 ١ ماقا تنو ارا تَنَ ؟ماسمهلا اذَهُيأ تعمزأ نأ 4

 و

 ومو ةّمرلا وذ لاق .لجّرلا اهُيأ ايو .لجرلا اذه اي :لاقي

 ٌدهاع ّيَحلا كب ديم كاك يذلا سرادلا ُلِزَنَلا اًدهيأ الأ

 القس جل و و وم يود

 ىلع ٌقَدْزرفلا ًارقو .ةوايرو ةوابرو ٌةيبارو ةوبرو ةوبر :لاقي . .ةوبر عمج 1 ايزل او
 م ارم 72

 :لاق وار ةّنج لم :شفخألا نّسحلا يبأ َمّلعَم ناكو ."' افيرش ث نب باهش

 ةْضْوُرلا ّنأل ؛هريغ نود ايرلا تبن صخ امّنِإو .«ةوايّرب# :لاقف .( ةو :تاقف

 ۱ َ لا ()

0) 
0 

4 

(5) 

(0) 

(0 

(¥) 

(A) 

 ء١/۷۳٠ ؛يليلفإلا نباو ۲۸/۳ ؛دمحأ زجعمو ۲٤۲۹ ؛هناويد يف ةديصقلا

 . 51/4 ؛يقوقربلاو ۰۱۳ /۲ ؛ يجزایلاو ۰۳٤۳ /۳ ؛نايبتلاو ۳۸۳ ؛يدحاولاو

 .(د)و (ك) نم تطقس

 .خساّتلا نم وهس وهو ««ىلإ» :(د) يف

 .طقف «لاقو» :(ب) يف ةمّدقملا

 (ك) يف تيبلا حرش دروأو .تيبلا حرشو هزجع طقسو «(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ

 :هلوق نم (د) يف حرشلا دروأو .«نسحأ تناك» :هلوق ىلإ .«٠ . .عمج ابرلا» : هلوق نم
 ىلإ 4. . .بلعث لاق» :هلوق نم أدب مث ««نسحأ» :هلوق ىلإ «. . .تبن صخ امّنِإود

 «ةيدوألا يف» هلوق
 . 74ص يناثلا دلجما يف هجيرخت قبس

 .«كيرش» : (ك) يفو «لصألا يف اذك

 .نمحرلادبع وبأو رفعج وبأ ةوابرب اهأرقو . «ةوبرب# : : ينآرقلا مسرلاو ؛519 ؛ةرقبلا
 عماجو ۲ طيحلا رحبلاو ١ ؛يربكعلل نمحرلا هب نم ام ءالمإ :رظنا

 T/7 ؛نآرقلا ماكحأ

 رسفعج وبأو يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأو ريثك نباو عفان ءارلا مضب ب تور : :اهأرق
 TIYA + طيحلارحبلاو 11/١ ؛نمحرلا هب نم ام ءالما :رظنا . فلخو بوقعيو
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 'ىشعألا لوق ىلإ ىرت الأ ؛نسحأ تناك ضرألا ّنم عافي ىلع تناك اذإ

 لطه ليسم اهُيَلَع داج ءارَضَخ ةبشعم نزحلا ضاير نم ةَضور ام

 ,ةيدوألا ب ةفذقيف رجلا عرصي ليسلا نأل ؛كلذك تناك امّنإو :بّلْعَت لاق

 0 ينوكسلا ةلازغ نبا لوق نم تيبلا اذه ىنعمو . َنَمْدلا هيلع يقّلُيَو
 رم سو سل

 ماتسملا ٌدَهّتماو قْرعلا ٌّمَكُق اعز زاجلا َنوعَرُرَي سمانأ/

 كفاك وائ نالا ياض نمنح ١
 :ىلامت ةلوق هنم ءرئاظن هَلاق يذلا اذهلو .()5 اللا ثدِزَع ,«ةقياض» تذرأ :لاق

 2 و +

 رعاشلا لاقو . ايّورلا نوربعت َمُكنك نإ عا هللا انعم (نوربعت ايؤرلل متنک نإ»

 ةجحلاو ۳/۳ ؛نآرقلا ماكحأ عماجو ؛, ٥ ؛ يربطلا ريسفتو ۳۳۸/۲ ؛ يسوطلل نايبتلاو

 عمجمو ء١/1١٠ ؛فاشكلاو ء١۹ ؛دهاجم نبال ةعبسلاو ء١٠١٠ ؛هيولاخ نبال

 نبال رشنلاو ۳٤۲ /۲ ؛يزارلا ريسفتو ١/ ۱۸٤ ؛ شقخألا يناعمو ء۳۷ /۲ ؛نايبلا

 .رداصملا يف اهدجت ىرخأ تاءارق اهلو . ۲۳۲ /۲ ؛يرزجلا

 ؛(نزح)و (لطه)و (عرش) برعلا ناسلو ٠١٠١ ؛هناويد يف ريبكلا ىشعألل تيبلا )١(

 2197/7 ؛عستلا دئاصقلا حرشو «(نزح) سورعلا جاتو 2557/7 ؛ةغللا بيذهتو

 655 ؛رشعلا دئاصقلا حرشو

 .هيلع رثعأ مل (؟)

 يأ» :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأو . (د) يف هحرشي مل )۳

 . ىشعألا تيبزجعو ناّسح تيب طقسأ هالا « لصألاك (ك) يف حرشلا دروأو .«مكفدر

 .«عجر)» : لاق مث ««راتخا رعشلل ُهَمَّذلا نسب» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )4(

 ) )0؛فسوي ٤۳ .

 «۳۳ ٣و ۳۳٣ /4و ۲۹۹و ۲۹۸و ۲۹۷/٤ ؛يناغألاو 2٠١4 ؛هناويد يف ةّرع ريثكل تیبلا ()

 ٠۲۳۷‹ /۲ ؛يقوزرملل ةسامحلا حرشو «۳۲۹/۱۰ ؛بدألا ةنازخو ۲ ؛يلاقلا يلامأو

 208١/5974 /۱ ؛ينغملا دهاوش حرشو ۴و٤ ؛ بيبللا ينغم تايبأ حرشو

 . ٠٠٠١/۲ ؛لماكلاو ۲٤۹/۲ و٣/ ٤٠٨٠١ ؛ةيوحنلا دصاقملاو ء(دور) برعلا ناسلو

 ءال7 /۲ ؛بستحملاو ۰۱۳۸ + تاماللاو 2147 ؛ينابملا فصرو 17١+ ؛ يندلا ىنجلا يف ةبسن البو

 ۲۱١/۱. ؛بيبللا ينغمو

ef — 



 م
 أ

 3 2 ع رو و عدا معد هَ 0

 ليبس لكب ىتليل يل لثمت امْناَكَف اهركذ ىسأل دير

 ووي
 َنوكي نأ ىَسَع لكل :لجو رع لوق ےب نامثع وبأ لاقو . ىَّسْنُأ نأ ديرأ :يأ

 05 داّيم نبال َبَلُعَت نع نَسَحلا نب دمحم ىلع تأرقو . مُكّفَدَر : :يأ ,"04مُكَل فدَر

 دهاسو مللسمل راجأ اكلم ٍبِرْتَيَو قاربلا نيب ام ْتَكَلَمَو

 :(0ةاسسحل ساّبعلا وبآ دشنأو

 72 ا لم مال
 نايب يذو دعي بسسح يذل انيقتلا اذإ لوقت اخميَدَمَو

 0 شع الا لام . نيلوعفم ىلإ ىدعتيف كلم ًاديز ٌنامّزلا ناخ :لاقيو

 ةرمّرلا ُهَلْخَي مل ءيرما یاو كلام ابا م َّعَتلا ناخو

 )١( ؛لمتلا ۷۲.
 .٠  5د

 2٠١6 /5و 11١ /4 ؛رردلاو ؛۲۸۸/۲ ؛يناغألاو «١1؟ ؛هناويد يف ةداّيم نبال تيبلا (۲)

 > °0۸ /۲ ؛ينغملا دهاوش حرشو ٤ ؛ بيلا ينغم تايبأ حرشو ء١٠ /۲ ؛حيرصتلا حرشو

 ؛۲۹ /۳ ؛كلاسملا حضوأ يف ةبسن اليو . ۲۷١ ؛تايشحولاو ۲۷۸/١ ؛ ةيوحنلا دصاقملاو

 عمهو ؛:١0 ؛بيللا ينغمو «۷۷ /۲ ؛ينومشألا حرشو ؛١٠ ؛يناّدلا ىنجلاو
 . ۲٤۷/۳۳۷۱ /؟ ؛عماوهلا

 « ٤۳١ ؛تايقفوملاو ۱۲۳/۱ ؛لماكلاو ‹۲۲۳/۱ ؛هناويد يف تباث نب ناسحل ناتيبلا (۳)

 :رداصملا يف هتياورو 777/54 ؛ بدألا ةنازخو ۳۲۸/١ ؛ديرفلا دقعلاو
2 2 . ٠. 0 042 5 

 نايب يذو دعيمسج يذل اشيأراذإ لوقنانكدقو

 و «هلمكي يذلا ىناثلا تيبلا ةياورلا هذه زّزعيو

 نادكا دبع ىنب نم ًامسجو ًاسنايبىكءْلااهُيأ كاك

 .رداصملاو ناويدلا يف نيتيبلا ةصقو

 .(نوخ) سورعلا جاتو ‹«(نوخ) برعلا ناسلو c10 ؛ هناويد يف ريبكلا ىشعألل تيبلا 2

 ةيدعت ىلع دها سلا حصيل بنل هّقحو «ناويدلاو لصألا يف ميما مضب ب «ميعتلا» طبضو

 ناخو» :ناسّللا ةياورو .ركذامك نامّرلاوهو «فوذحم امهّلعاف ء نيلوعفمل «ناخ»

 .ذقيح دهاش الو « . . .نامزلا
2 

 معه



 “جإلاو ماقما اذَهوم سلاو كلاتق ىلعلا ليبَّس 4 .*

 .ٌلبَه امم هرگذ مدقتل لعافلا ٌرمْضْأَف كلام ابأ َميِعّتلا ٌنامُّزلا ّناخو :يأ ¦

 م

 :(1ةَفَّرَّط لاق . ريسلا ك ٌةَعرّسلا :«ماذجإلا»
 هه س

 دقوا زمألا لآ بخ دقو اف ويشاور هيلع تلح

 6 جارلا .Js .ةّمجعم ٌريغ لادلا رسل هكرجز ا ادا یا نخ :لاق
 اماطحلا الو رك ت ا تاص ال امارک اطئابر اّن

 امادجإلا فرفير يملك نم اماصفنا الو مَع اظ شالو
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 .٠ 32 ما ر سنع ر ر

 “ايخلا تَرَ اذإ اَنآَول يخلا كل تلحترا اذإ انآ تيل ٤.

Liت ور 7 . ت  fل  

 هلعج فيكف ءاهتحت نم ولعت مايخلا :اولاقف ءاذهب هيلع نويصعتم موف نعط

 لوق وهو ارش, هيف ىا امب اذه اه نع ره ٌباجأ دقو ؟مهنود
 < < < ے7 <

 .قاشملا كنع لمحنو ,ىذألا كيم انتيل :هانعم ّصيخلتو

 راقم ديف دجَمْلل ري سمو دُيِدَج لامتحا كن موي لك.

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(0) 

00 

00 

 ةلمج هحرش نم دروأو .«ةفرط» تيب رخآ ىلإ حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف تيبلا زجع دروأ
 . ًامامت لصألاك (ك) يف حرشلا دروأو «(د) يف ٌةدحاو

 . (د) نم اهدعب ام طقس

 2591/١ ؛برعلا راعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بتك رئاسو ء۲۷ ؛هناويد يف ةفرطل تيبلا

 يف ًاوهس ديبلل هبسنو .80 ؛لسلسملاو «(لوح) سورعلا جاتو ؛(لوح) ةغالبلا ساسأو

 .رداصملاو (ك) نم باوّصلاو «(ب)و لصألا ةخسن

 . ٠١۳ ؛ديز يبأ رداون يف ةبسن ريغ نم تايبألا

 . لصألاك (د) يف هحرش دروأو . (ب) نم اهحرش عم (11- )٤- تايبألا | تطقس

 . 584 ؛هناويد يف يبنتملل ثيبلا

 درودقو .ديحولا مالك نم هلأ يحوي ا (ح) فرحب ًاقوبسم لصألا يف تيبلا حرش درو

4~ 



 فلاخم ُهَّنأكف اقم هيف دجملل ٌليحر هل ناك اذإ ةنع لاسي ام تيبلا اذه 2
 “ساون يبأ لوق ضب هّنأكو ءدجملل

 و لج هل 2 1 1 1

 ریصي ثسْيَح دوجلا ريصي نكلو

 نأكو ٠ ر ي موتو تابث یننعمب «ماقم» نوكي نأ وهو ؛ةنسحي ًائيش هيف هنكلو

 .ميقتسم اذهف ٠ دجملل تيب ت كليحر

 ماسجألا ر 2تت اراك( وبلا تئاسك اذ

 ُماظعلاٌروُحّبلا قَلَقَتالَكَو اشيلعرودبلا علطت اذكؤو.

 ماسُنَكاوَن ىَوِساَناَوَُنر بصلا نم ل يمجلا ةداعانو +

 ٌمالظ اهْنُكَت مام سمسْلُك  ٌمامح ُهْيِطْت ملام شْيَع لگ
 اللا سْيمُخلا ساي هيم اياندنم يتلاةّشحؤولا لزأ.٠

 .ءيش لَك مهتلي يذلا :«ماهُتلا»و ؛هركذ مدقت دقو ءزيبكلا شيجلا : :«سيمخلا»
 0 وم رل

 تيمكلا لاقو ٠ هب بهذيف .ةكلهي : يأ

 و هم دعو
 ما هللا س يملا 2ح يجارم حس يمام ن ّيلضَقُم نقع سم

 مذ اهيف لاتقلا نأكٍب  لَقلا َنِكاَس ىَعَولا دهشي يذلاو ١.

 كلا ت

 یغو برحلا تیمس ىّتَح َرْكَك مك :برحلا تاوصأ اهلك ىحولاو ىعولاو «ىغولا»

 (*ءادقألاو قاهفلا ىقالتت ىسّنَح بئاتكلا يرضي يذلاو "7

 هبولسأب وهو «يّنج نبال هتبسن بّلغُي امم ؛«(ح) فرحب قوبسم ريغ (د) يف هسفن حرشلا
 لإ هع ايت نأ

 . ۲۲۲ /۱ ؛ هناويد يف ن ساون يبأل وهو « هنود لح الو دوج هّزاج امف (00١) ٥

 "هب هني رق 1 رشد راو یاد :(ن) 3 هباهقلاو تحن بك قف

 . ۲۲ ؛تيمكلا تايمشاه حرشو ؛ 170 /۲ ؛ هناويد يف يدسألا ديز نب تيمكلل تيبلا (۳)

 .(د)و (ك) نم تيبلا حرش طقس (4)

 يف هحرش بلغأ دروأو . طقف (د) يف امك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع دروأ )0(

 « . . .متاح وبأ لاق» : هلوق نم ًاثدتبم «(ك)

EV — 



 اًرجارلا لاق .'سارلا . يلف يتلا قا نم ةرقفلا يهور ف عم: :«قاهفلا»
2 

 ؟نوقهُيَمَتملا ام : :يّتع نب هللا دبع لس : .دلاخ نب ٌةَرَق نع يعمصألا لاق

 وهو ةّقهَملا نم هّلصأ :متاح وبأ لاقو . هّيقدش خفُتو :هيبنج ن نع هيدي یفاجو ؛ .حشنتف

 :يأ «مادقألاو قاهفلا ىقآلتتو .يّكَع نبا ناق ام تصف د ءًاربکو أهيت هَقْنع دقع يذلا

 اقل ُسوؤّرلا یقالتتف < اهعطقت

 “مارح نامّرلا ىلع هاذأف نامي ٌةَعاَس لح ا۳

 ادم باحٌسلاّرطَمُت يذلاو رور دالبلات بنت يذلاو ٤.

 .("اةقذحف دارأ اذه ءهبئاحس رطمت ىذلاو :ناكملا كلذ ٌدالب ثبتت يذلاو :يأ

 ماركلاهيَنِإ تَدّتهاامًامّرَك  انارأ ىَهانَت دق :لُيق املك /٠.

 "ان ًالاهُيفٌراَحَيًأ حايتراو يداعألا هته عئكَت ا حاف 5

 .(ب)و (د) نم اهدعب ام طقس )1١(

 برعلا ناسل يف خالقلل وأ هلو . هناويد يف سيلو « 407/0 ؛ةغللا بيذهت يف ةبؤرل تيبلا (۲)

 ؛ 57/5 ؛ميجلا باتكو 775/3“ ؛نيحلا باتكو ؛(هقف) برعلا ناسل يف ةيسن اليو .(قهف)

 ىح ٌةقهفلا برضتوأ : ىوريو .428/7 ؛ةغللا ةرهمجو :(هقف)و (قهف) سورعلا جاتو

 . قلدنت ىح ةقهفلا أجي دق : ىوري امك «قلدنت

 يلت يتلا ةرقثلا عضوم :ةقهفلا :[اذك] يلع نب لاق [اذك] اهعضو» :(ك) يف ةرابعلا (6)

 ىمسي اهُقرطو «قتاعلا نم راقفلا قوف ءيِتاَّنلا مظعلا :ٌةودحمّقلا :نويبالكلا .سآرلا

 ةقهفلا يف عفدت :لاق . لخاد نم قنعلا يف سآرلا لخدم يهو ءاهتحت ةقهفلاو . سقادرادلا

 برضيو» :شماهلا ىلع بتك مث .«هيقدش» ىلإ [صّنلا] يعمصألا لاقو « قلدنت ىتح
 .اهيلإ انرشأ دقو «تيبلل ىرخأ ةياور كلذب ينعي «قلدنت ىتح ةقهفلا

 .(ب) نم حرشلا عم (11-12) تايبألا تطقس )٤(

 . لصألاك (د) يف حرشلا دروأ (4)

 .«هب ملعلل هفذحو» :(د) يف (5)

 دروأو .(د) نم تيبلا حرش طقسو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا ردص دروأ (۷)
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 مهضعب عقدو .حومكلا ردصملاو . «ىنعمب عيكي ٌعاكو .«ةكيدو کید مک لاقي

 .عاكو حياك وهف اک : يبارعألا نبأ لاق. «عاك»

 "ماسح بوقلا 2 كنا ةَّنْو دلا فيس لُمّوُلا ٌةَْيَه املأ .۷

 ا 5 - 24 و 2 3 38 م م.

 مالسلا غُيلّبلا نم ٌرْيِشَكَو يقوتلا عاجشلانم ريثكو .۸

 ص سس سس سس سس سس سس سس سس

 «ةيراضملا : حافكلا» : هوقب اقوبسم لصألاك (ك) يف حرشلا
 2ر

 .نيجو فعض :مك )١(

(Y)(ب) نم (۱۸و ۱۷) ناتيبلا طقس . 

 ل معو



rrr) 

 :')ةحدمي ءًاضيأ لاقو

 مئادمامَعو كحايترا نمو مراكمو لئاضف نيب كتم انأ ١

 7 يسيعب _ 2 ري ويحد رصبحا سمو اتب1 ظح الا مّيف  هيويحت املك كراقتحا نمو .*
 مراصلا َنيَع تكف كالب ىتح اهفيّس َكَمَّسُي مث ةَفيِلَحلا نإ .* 0 2 ل ےس هرب صا ر 2 قر م م 5 0 رر ر ر 2

 فيلا : :«مراصلا»و :هّققيقح : :يأ .باوصلا ني اذه : لوقت ةّثقيقح : :يأ

 00 رعاشلا لاق . تعطق : :يأ .«تمرص» نم امهالكو ,«مورصلا» : هل لاقيو
 وار و مّ را ردا 5

 ُتَلْقُم لحفل يقي ٌماقَعو يعم ٌعيشم مورص ينادآ تنس اذإ

 ُتِّيَم عراكألا هب يح َْمّشلا اهي ييو اهيبناج نم اهب فوط

 :«تلقم»و ٠ اهل ٌبلصأ وهف دلت ول ميقع سر : :يأ ,«ماقعدو ,ينئاعأ :«ينادأ»

 .اهّلظ وه :«ُتْيَم يحدو دلو اهل شيعي ال

 .؟/
 متاخلا صف تنك ْمّشَحَت اذإو هجات رد تنك جوت ادا 0 ما 8 1 مام 5

 و ِ ملم 03 0# ِ . یا 7 ن <
 .صاصفلاو صوصفلا يهو ,صفو صف : ديز وبأ ىكحو ءرثكأ حتفلاو صفو صف :لاقي

 مئاقلاب ُهَّفَك تقاَضَو اوُكَلِه كرعم  ادعلا ىلع كاضتنا اذإو.٠ شك م مه ء مام ور ر ت م 2

 .فّيسلا ٌةمئاقو .فّيَسلا «مئاق» :لاقي
 متاسكلا َعَرَذ قاضأو هِضفصو 4 رمشم لك ّرِجَع كؤاخس ىدبأ 1 مهما هر 8 - م م م ر م ري 0 ر #

(1) 

(۲) 

(۳) 

XK xk xX 

 ؛۷٠۲ ١/ ؛يليلفإلا نباو ١١١/٣ ؛دمحأ زجعمو ؛« ؛هناويد يف تايبألا
 . 1۷ ٤/ ؛يقوقربلاو 207/7 ؛يجزايلاو 2784/5 ؛نايبتلاو ‹ ٤۲۳ ؛ يدحاولاو

 ىلعو «ًافورعم هيلإ ىدسأ دقو هحدمي ًاضيأ لاقو» :(ك) يفو ,حدمي لاقو» : (د) يف

 .(ب) نم ةعّطقملاو ةمدقملا تطقسو .«لماكلا نم» :اهشماه
 .اهنم اهدعب ام طقسو .«عطاقلا :مراصلاو» :(د) يف

 . ٠٤۳ ؛ةاحنلا ةركذت يف ةبسن الب ناتيبلا

۳0 = 



re) 

 رمأو ,نيثالثو ٍنامث ة ةنس :لاوش خب ةلودلا فيس اهلزن دقو .نیقراف يهب لاقو
f 

 1 .«"السلاو فيفاجتلا ب بوكرلاب شيجلاو َناملغلا

 "يتم ا ارعش لاق حْيصُف لكأ مدَقملا بيستلاف حدم ناك اذإ.١

 هاتغضو ,ماهفتسالا ظفلب "ءاج مث ع ارعشلا بهاذم نم فولأملا اذه :يأ
 :(اًدَجَكلا لاق امك امم ًارعش لاق نم لك سيل :لاق ِهّنأكف ءراكنإلا

 508/١ ٠ ؛يليلفإلانباو ۱٤4۹/۳ ؛دمحأزجعمو ۲۹١« ؛هناويد يفةديصقلا (#)

 . ٤/ 1٩ ؛يقوقربلاو ۷٠« /۲ ؛ يجزايلاو 276٠١ /۳ ؛نايبتلاو ؛ ٤۳۹ ؛ يدحاولاو

 لاقف «حالّسلاو فيفاجّتلاب هعم شيجلا بكرو ؛ةلودلا فيس بكرو» : (د) يف ةمدقللا )0(

 يف اهلزن دقو ؛نيقرافاّيمب هحدمب لاقو» :(ك) يفو .«شيجلا فصيو «هحدمي بيطلاوبأ
 فيفاجتلاب بوكرلاب شيجلاو ناملغلا رمأ دقو «ةئمثالثو نيثالثو نامث ةنس لاوش
 . طقف «لاقو» :(ب) يفو .«ليوطلا نمد :اهشماه ىلعو .«حالسلاو

 :(ك) يف لاقو . (د) يف حرشلا ضعب دروأو . (ب) يف هزجع طقسو «تيبلا ردص دروأ (۲)

 يف ًارعش لاق نم لك سيلو ءبيسّنلا اومّدقُي نأ حدم ةديصق اولاق اذ ذإ ءارعشلا ةداع نم يأ»

 نيبسحت ءيرما لكأ : يدع لوق نم راكنإلا هاثعمو «ماهفتسالا ظفلب ءاج « ءًاميتم ةقيقح ا

 ركذ» : يناثلا تيبلاب قلعت امّبر ةبرطضم ةرابع فاضأ هنكلو . «كاذ نيسحت ال يأ ءأرما

 . «[اذك] هبّشلا ىلع هللادبع نب

 .«أركنم مهفتسا مث» :(د) يف ةرابعلا (۳)

 174/١ ؛بجاحلا نبا يلامأو 0١ ؛تايعمصألاو 707“ ؛هناويد يف يدايإلاداود يبأل تيبلا (5)

 7607/7 ؛حيرصتلا حرشو 0/0 ؛رردلاو و۹ ؛بدألا ةنازخو ۹۷و

 7/1 ؛ حاضيإلا دهاوش حاضيإو 201١ ؛ةلمكتلاو ء۲۹۹4 ؛حاضيإلا دهاوش حرشو

 ةدمع حرشو 7٠١/7 ؛ ينغملا دهاوش حرشو 0 ؛بيبللا ينغم تايبأ حرشو

 الا ١/ ؛بعذلا نيع ليصحتو ؛717/1 ؛باتكلاو ۲٠/۳ ؛لصفللا حرشو ٠٠١ ؛ ظفاحلا

 . ٠١١ ؛رعشلا رئارضو ؛١٠7 ١/ ؛ةرصبتلاو ؛ 550 ١/ ؛ةيوحّتلا دصاقملاو

 ۳۷٦/۱ ؛لماکلاو « 0١ ؛حاضيإلا دهاوش حاضيإ يف يدايإلا داود يبأل وأ ديز نب يدعلو

~0۹ 



 ده و 00 2 - »و م 2 0 2

 ؟اران ليلا ف د قوت رانو ؟ارمما َنيِبَسَحَت ئرما لكأ

 م 00 ے2 م .
 .بورضو فائصأ سانلا :ىأ «كاذك كاذ ىبسحت ال :ىأ

 هي . , ةت سم ماو .ِ م 02

 “حيو ليمجلاركذلا دبيدب هرم ىَنَوأ هللا دبع نبا بحت .۲

 ت 3 800
 .بيسنلا 27 لوقلا نم حدملاب ىلوأ هيح :ىأ

 ريدم يارب جم مقر مسام سا ص عه 5 وور

 "ماو نع َنْرُْصَيِرَظْنَم ىر يرظان حَّمّطَم َلْبَق يناوغلا تعطأ .*

ek 

 اهّددصق اًملق ,ةيلاعلا رومألل ضرعتأ نأ لبق ثدح انأو «نهّتعطأ :

eرص ِهّنإَ نهنع ريَ ناو وه :لوقي .«مظعأ»و نع نرْغصي» : : هلوقو  

 ًاحوّمُطو ًاحامط ّحّمّط :لاقیو ,هركذ مدقتل ةّقذحف :هّنع مظعأو :ريدقتلاو «يدنع

 ب ًءرصبب دك دعب اذإ : :ًاحمّطَمو أ ًاناحمطو

 ("1هئمَّصُيَو هلاصوأ 2 قبطي  هُلكرمدلا ةئودلا فيس ضرع ٤.

 يدعل وهو . دَربلا نم وهس وهو «باتكلا يف يدعل هدشنأ هيوبيس نأ ركذو ٠٠٠۲ /۲و

 حضوأو « ٤۷۳ /۲ ؛فاصنإلاو : ١153/4 ؛رئاظنلاو هابشألا يف ةبسن البو . 149 ؛هناويد قحلم

 حرشو 2744 ؛ ينابلا فصرو ء١٠18 /۷و 117/4 ؛بدألا ةنازخو « ١179/7 ؛كلاسملا

 01 /هو 457١و 194/7 ؛لصنملا حرشو ؛795 ؛ ليقع نبا حرشو ؛ 175/1١ ؛ينومشألا

 عمهو , 777/١ ؛برقملاو ۰۲۹۰ /۱ ؛بيبللا ينغمو 01١©, ؛بستحملاو ٠٠٠١ /4و

 نبا يلامأو ۳٠٤ /7و ٠١١ /۲ ؛بيبللا ينغم تايبأ حرشو ؛« 470/7 ؛عماوهلا

 .077و ٤۳۹ /؟و 44/١ ؛رعشلا باتكو ءال4و ۷١ /۲ ؛لوصألاو ٠۲١ /۲ ؛ يرجشلا

 )١( (د)و (ك) نم هحرش طقسو :«(ب) نم هحرشو تيبلا طقس .

 دروأو .(ه ذ مدقتل» :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلازجع دروأ (۲)

 رخآ ىلإ ؛...حمط لاقي» :هلوق نم (ك) يف هحرشو لصألاك (د) يف حرشلا لماك

 . هركذ مدقتل هفذحف [اذك] هنع مظعأ ريدقتلاو» :لاقو داع مث «ّصَنلا

 . «هرصبب رظتلا دعب اذإ» :(ك) يف ةرابعلا (۳)

 دروو .«ًالامش الو ًانيي ليمي ال» :هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (4)

 يذلا [اذك] قّبطملاو لصغملا عطقي يذلا قبطملاو ضرع نع هاتأ ضرعت# : (د) يف حرشلا

 نم لصفملا عطقي يذلا فويسلا نم قبطملا ضرع نع هاتأ يأ» :(ك) يفو .«مظعلا عطقي

 موو



 اجارلا لاق. ضرع نع اتا :يأ :«هضرعت»

 موجب ءازوجلا ضر يموسو ًاجاَدَم يضرَمَت

 يميقت ساق مساقلا ويأ اذه

 ًالامش الو (”ًنيمي لیمی ال هَنَطَق لصقل باصأ اذإ يذلا :فويسلا نم «قبطما»و
 : لا 4 هّنعل مجم نب نیا لاق . !لصفْما ميمص 10 يذلا أك موحت «ممصملا»و

 ممّصُخا ماسحلاب يلع برضو ةو دّبَعو فآلآ الت

 :سملتما لوق ذب اولاقو
 مم

 امّمّصَ عاجشلا هاباَنل ًاغاسم ىَرُيَوَلَو ءاَجّشلا َقاَرْطِإ َقْرْطَأَف

 ا ا رور

 ةمقلع نب دبعم لاقو . هتضع ب تبثو ضع :يأ

 اذإ مّمصو «ًالصفم باصأ اذإ فيسلا قبط» :اهشماه ىلعو .«ًالامش وأ ًانيمي ليمي نأ نود

 . «هيف ىضمف ًامظع باصأ

 ؛(ينث)و (موس)و (ضرع)و (جرد) برعلا ناسل يف ينميلا نيداجبلا يذ هللادبعل تايبألا )١(

 ناويدو ؛(موس)و (ضرع)و (جرد) سورعلا جاتو ١١١/١١ و١0/ ١14٠ ؛ةغللا بيذهتو

 برملا ناسل يف ينزمللو .(ضرع) حاحصلاو. ۱١١/١ ؛يلامألاو ء۹٤ /۲ ؛بدألا

 ١/ ٤۷ ٤ ؛ةغللاةرهمجو « 571 ١/ ؛ةغللا بيذهت يف ةبسن اليو . ٠١/ 1٤۷ ؛ةغللا بيذهتو ؛(جرد)

 . ۲٠۷ ؛ قاقتشالاو ؛۲۷۵ /۲ ؛ةغللا سيياقمو ۰۱۳۲۰ /۳و ۷٤۸ /۲و

 .«اذك الو اذك لی ال» :(ب) يف (۲)

 وه يذلا ظعلا وهو ؛ملظتلا يربي يذلا : مّمصْلا» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 2

 .«عجر» :لاق مث ؛«هماوق

 جهن حرشو ٠0 ؛جراوخلا رعشو ١ ؛ جراوخ ا ناويد يف يدارملا ساّيم يبأ نبال تيبلا )5(

 . ١١١١/۳ ؛لماكلا يف مجلم نب نمحرلادبعلو . 1716 ١/ ؛ةغالبلا

 . 576 ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس )0(

 ,اله؟ /۲ ؛يقوزرملل ةسامحلا حرشو «(اصع) برعلا ناسل يف ةمقلع نب دبعمل تيبلا (0)

 2144/1 ؛ يزيربتلل ةسامحلا حرشو 777/١: ؛يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا حرشو

 « ٤٤٤/١ ؛يرعملل بوسنملا ةسامحلا حرشو ء75١ ؛يقيلاوجلا ةياور ةسامحلا حرشو

 ۷١. ؛ةيدعسلا ةركذتلاو

~o دس 



 مكئمّصُم نيترقشلا ق يقر لُكب يصّتعَتو َمالسّظلا يتات اننكلو

 5 ر ريب دس ل 2 ريع م م 5 2 قر قار 2

 0 ديلا ىلع ىَتَح هل ّنايو همكح سعشلا ىلع ىتح هتزاجف

 م همم

 تو 57 فان :يأ/

 اوُمَلَس ءاش َنِإَو اهوزاح ءاش نِإف ٌهْؤاَفَلُخ ""ههضْرأ 2 ادعلا ناگ 5

 ("1رمَرَعلا سيمَّخلا الإ ل سر الو ةدنعةيفرشا الإ بك الو ۷

 :ةرتنع لاق .ٌبرطضملا ٌريبكلا :«مرمرعلا»

 مر مرع يسقلا دصح ىلإ يِوَأَي

 ىلإ لصألاك (ك) يف هحرش دروو .«هنسح يف ردبلا قاف : يأ .نسحلا ميسملا» :(د) يف هحرش )١(

 «موسوم لصألا ناكو «واو هؤاف مسو نم هّنأل ؛مسيمزمهي ال» :فاضأ مث «زجرلا يتيبرخآ

 .(ب) نم اهحرش عم )5-٠١( تايبألا تطقسو .«اهلبق ام راسكنال ءايواولا تبلقناو

 ؛رردلا يف طقرألا ديمحل وأ هلو . 77و 1۲/١ ؛بدألا ةنازخ يف ٌةَّيعم نب ميكحل ناتيبلا (5)

 ؛ةيوحنلا دصاقملاو : 11و 54/7 ؛لصفملا حرش يف يناّمحلا دوسألا يبألو 5

 حضوأ يف ةبسن البو . ٠۸/١ ؛حيرصتلا حرش يف يلامجلا دوسألا يبألو 4

 ةدمع حرشو ؛718/7 ؛ينومشألا حرشو 2300/٠/1١ ؛صئاصخلاو 77١: /۳ ؛كلاسملا

 273١/١5 ؛صصخملاو :158/7 ؛ عماوهلا عمهو :7546 /7 ؛باتكلاو ,05ا/ ؛ ظفاحلا

 ؛ءارفلل نآرقلا يناعمو : 447/١ ؛بمذلا نيع ليصحتو ء(مثأ) سورعلا جاتو

 . «مثیت مل :یوری» :لاقو :؛مئأت مل» هيفو ۱

 .انركذ امك «قاف» :(د) يفو .لصألا يف اذك (۳)

 )٤( «مهضرأ» :اهتحت بتكو ء«هضرأ» :(ك) يف .

 .(د)و (ك) نم حرشلا طقس )٥(

 «تاقلعملا | بتک رئاسو ۰۲۸ ؛هناويد يف ةرتتعل وهو . ةراتو ناعّطلل ُضَرعي ار :هردص (1)

 هدصح» طبضو .«ضّرعُي) لدب (درَجي» : یورو 0/۲ ؛برعلا راعشأ ةرهمجو

 . ناويدلا يف داّصلا حتفب

 م "حج عال



 مسارب

 “ف هل نم هَل ركش نم لْخَي ملو دَ هَ نم هن رْصَن نم لخي مله .۸

 “رد لْخَي مّلْورانْید لخَي ملو رّبثم دوع هئامسأ نم لخي ملو 4
 و 2 - ت ه ا ا a 2 و وه ل "م ر 25 سريا

 مِلظم نْيَعاجُشلا ني اموريصب قيض نيماسحلا نيب امو بورض ٠.

 هدأ درو نهتم هل موجُت دليل لك كل فْدَقلا موجد يِراَبُت . 1

 نم بيرق اذهو ,ءامّسلا ب ٌبكاوكلا ريست امك ءضرألا 4 هّليخ ريست : يأ

 :مامت يبأ لوق
 راغي يح ريفيو ىَجسلا رد ُهَنَك وجا ترس اذإ يري

 “وقي الام نارملادصق نمو | ُهَنْدمَح ال نم لاطبألا نم َنأّطَي .؟

 لا !«ةدصق» ةدحاولا ؛ترسكت اذإ | حاملا عطق : :«دصقلا»

 بطاوشلا يديأب ٍناصّرخإ رد اهنأَك يوه نارا دصق یر

 نڙوب لاق : هلاثمو ,"!ةئارَملا نم وهو ,هنّيلل كلذب يمس ءانقلا :«نارُخادو/
 لفه :لجو زرع: EY .ةّتلمحي مل: يأ :«ةنلمح د: :هلوقو «راضُخدو «ضاّمح»

 نسخ ناك رجلا رئاصلا يف (لْيو دمي ملول :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 0(

 ءاجنا ES اي لالخإ «لْخْي» ل هريركت» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )0

 ˆ .(ح) فرحب اهقبسي نأ ريغ نم ؛«ةعّصلاب لالخإ لخي هريركت» :(د) يف لاقو .«اه وحن

 (د)و (ك) يف حرشلا دروأو . لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۳)

 «ءامّسلا يفد : هلوق ىلإ

 . «موجنلا» لدب «مومهلا» هيفو . ٠۷١ /؟ ؛ هناويد يف مات يبأل تيبلا (5)

 حرشلا بلغأ دروأو .لصألاك حرشلا بلغأ هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلادروأ (5)
 .(د) ىلإ ريشنسو «(ك) يف ًاطوبضم,

 «. . .انقلا :نآرْلاو» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (1)

 . 74ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۷)

 . «يآ» لدب «دارأو» :اهيفو .٠. . .هتلمحي مل» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (4)

 .«ىلاعت لاقامكد :(د) يف (9)

 س "مم س



 آو لكأ آل نم تيأرأ) : :ثيدحلا 2و ا ل ملو :قدصي مل :يأ 0 !«ىّلص الو قدص

 ٌرجارلا َلاَقو ٠ برشي ملو ؛ لاي مل :يأ برش
 ؟ةلعف امءيَسبت يأو

 (؛1رَحآلا لاَفو .ةّلعفي مل :يأ
 انك الد ندع يأو امَجرففَت ملا رفت نإ 38 7 هل يد ةت + 7 35 هم

 “) شعألا َلاقو] ؟بونذلاب ممّلي مل :يأ
 قو ىَروأَف الرج ابطح امهّدّشوأ ال برسسحلا ران يأ تع اا م3 ا 4-3 ۶ سما مام 7 1 3 4 0 5

 .انقلا نم ًاعطَق راصف .فصقت امو ؛نيكرشملا ىَلتق ّنأطي :يأ
 "وع ءاملا 2 نانّيثلاَعَّم نو  لّسْعُرَبلا ل ناديّسلا عم نم 17

 «لعف» ىلع تءاج يتلا ءامسألا ¿ن | نم اذهو بدلا وهو ديس عمج : :«ناديسلا»
 :«لسعلا»و . «نادتردو «دّئِر»و «ناوتق»و «ونق»و «ناونص»و هوُنص» ثم «نالعف»و مج ” وت

 ةنمو هيف ُبرطضي :٠ 0 ابقّذلا ود ودع نم برض : :ُنالَّسَعلاَو ُلَمَعلاَو ؛ةلساعو ٍلساع

 )١( ؛ةمايقلا 9"#.

 . .نأطي يأ» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (؟)

 .دلجلا اذه نم ۸٤ص هجيرخت قبس (۳)

 )٤( 57ص يناثلا دلجملا يف امهجيرخت قبس .

 . ۲۹۱ ؛هناويد يف ىشعألل تيبلا (©)

 .اهدعب ام طقسو «(ك) نم ةدايز ()

 يف حرشلا نم ًامسق دروأو .ًابيرقت لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (0
 لاق ناَمّتلا» : اهقوف بتكو ؛«نانيّثلا» لدب «ناتّيحلا» : (ك) يف ىور دقو . هيلإ ريشتس (ك)
 :يليامك حرشلا (د) يف دروو ٠ «ناتيحلا مهو ءنانيثل سا :شماهلا ىلع بتكو ٤٠ع

 ناريٽلاو «هودَع نم برض يهو «لساع عمج لّسعو ؛ناديس هعمجو «بئذلا : : ديسلا)

 . «ءاملا يف حبست ةراتو ربلا عطقت ةرات هليخ يأ .توحلاوهو نون عمج

 «. .ناتيّئلاو» :هلوق ىلإ «(ك) نم اهدعب ام طقس (۸)

 مون



 0 م "و ر درك 20 © د
 : ىدعجلا ةغبانلا لاق .هينشتو هددمتل لسعلا يمس

 لست هيلع ل يللا رب  ًايراق ىسمأ بئذلا نالسع 9 ممل هيل مو د مل 5 £ 5 م5 2 ت 2 2

 : اديز يبأ ٍرداوُن ذي يلع يبأ ىلع ترق . ًاضيأ لّسَعلا كلذكو
 ورا

 بيلا نم السم ىو تنك َبوٌفَرُعلا 2 جو الون هللاو

 بهذ دإ نوتا ادو :ىلاعت لاق . ١) !توحلا ر وهو ,نوثلا عنج: :«نانیشلادو |

 ثوح : :عمَجلا نم ةلثمو ,ةكمسلا ٌبحاص ُهَّنأل ؛ ؛«سُنوي» ينعي 6 اس
 نازيكو ڙوکو )اتيحو 01 *« صا ةيس» قا

 .ءاملا 2ب حبستو موعت ٌةراتو للا عّطقت د ٌةراث هليخ :يأ

 "وح قتلا 4 نابقعلاَعمنهو نمك داولا 2 نالزغلا عم نهو .4/ مع ار مريب -ٍ مسام كه رب يا هك ر 9 90 ھو ا

 ,"14لاَعتملا ريبَكلا» :لجو زع هللا لاق .ءایلا نم ةرسكلاب ىقتكاف «يداولا» دارأ

010 

(۲) 

(۳ 

0) 

(o) 

(1 

0 

(A 

(4) 

 دلجملا يف هدشنأ امك ؛ 586 ص هيف هداشنإ داعأو ‹ ۲۷٤ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس
 ةغباّتلل هتبسن ىلع انه ةحارص صنو « ةقباّسلا تاّرملا يف ينج نبا هبسني ملو . 14 ؛ يناثلا
 .ًاقباس هل انجيرخت عجارو . بوصألا وه اذه نأ ودبيو ؛ يدعجلا
 سورعلا جاتو ؛(لسع) برعلا ناسلو ,۷ ؛ديز يبأ رداون يف ةبسن الب ناتيبلا

 .(لسع)

 (. . .عمجلا نم هلثمو» :هلوق ىلإ (ك) نم هدعب ام طقس

 ۷ ؛ءايبنألا

 ناسللا رظنا .امهيلإ نئمطأ ملو ««ناريكو ٌروُكو «نازيقو زوقو» :(ك) يف اهدعبداز
 1 1 . (روك)و (زوق)
 .(ك) نم اهدعب ام طقس

 . (د)و (ك) يف حرشلا بلغأ دروأو . حرشلا ضعي هب قحلأو «(ب) يف طقف هردص دروأ

 . «ةرسكلاب ءافتكا ءايلا فذحف» :(2) ةرابعو .(ب) نم اهدعب ام طقس

 . «یلاعت لاق امكال :(د) يفو ؛««ىلاعت هلوقك» :(ك) يف

 ) )1١؛دعرلا 4

- oV — 



 :(9ةعاشلا لاقو

 قهاشلاب داولا ٌرَمُكَرَقَرَف امو دَجَنب اش امو يفّيَس

 :(9َوِباَتلا لاق .ءالعاو لبجلا نسأر :«قينلا»و

 ٍدّمْرلا نم ْلَحَمُتْمَل ةَجاجُيلا لَم هُيو قين اناج هِي

Ss lu 

 .قوينو قاينأ عمجلاو

 حي نهتاب ذو نهي هُنَ جيشولا سائلا بج ا٥

 ندع م اي مماثل + م م كاكا كام ح
 : یهر لاق ل ًامسا راص مث ءانقلا قورع :« «جيشولا»

 ل وم سا ىلا ىلا ى »رص هربت جس

 5 تلا اهتبانم الإ سرو هجیشو الإ يْطَخلا ثبتي لهو

 9. 8 و 0 ا مع مس و . 78 ت دك 2

 اهيمرل :يأ :«جيشن هل نعطو «جيشولا» :تلاقف ءاهيبأ ةرجش نع ةأرما تلئسو

 )١( (ك) يف طقف هزجع دروأو :(د) نم تيبلا طقس .

 :وه لوألاو «لوألا امهيناث لمكي نيتيب نم يناثلا وه تيبلا (؟)

 يقتاع تلمحام مكي الو هوملعاسف ينيب مسلصال

 دهاوش حرشو «۳۷ ؛ءيلآللا طمس ليذ يف سادرم نب ساّبعلا دج رماع يبأل امهو

 ةحرفو «(قتع)و (رمق) سورعلا جاتو ء(قتع)و (رمق) برعلا ناسلو 1٠١ /۲ ؛ ينغملا

 747/4 ؟بيبللا يئغم تايبأ حرش يف يمّلسلا ةثراح نب رماع يبألو . 1۲١ ؛ بيدألا

 سيبرلا يبألو ٠٠١. /۲ ؛ةيوحنلا دصاقملاو «171// ؛رردلا يف سابع نب سينأل وأ هلو

 ؛فاصنإلا يف ةبسن البو .(ىدو) سورملا جاتو «(يدو) برعلا ناسل يف يبلغتلا
 .(يدي)و (يدو) برعلا ناسلو ۱

 .(د)و (ك) نم اهدعب ام طقس (۳)

 تاقلعملا حرشو ءا/04 /۲ ؛ عستلا تاقلعملا حرشو ء١٠ ؛ هناويد يف ينايذلا ةغبانلل تيا )5(

 . ٤1٤ ؛رشعلا

 .(د)و (ك) يف حرشلا ضعب دروأو .ريهز تيب ةياهن ىلإ هحرش دروأ هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس ()

 . (د) نم هدعبام طقس ()

 ./١١ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (۷)

 .(ب)و (ك) نم اهدعب ام طقس (۸)



 يلع وبأ ان اندشنأ توص
a 

 يم داو دحلاو ىلا لذي جلا مسا ايزَحلا 2 هيرشي ٠١.

 . "هلك نطاوملا هذه ب هترفب ڙراب ملغم وه :يأ
 مشع ل

 جَن ال نم دعسلاب هن يضقيو هدوي ال نم لضّفلاب ُهَنَرِقُي 1۷

 ع و دع

 .ماجنو مجم لجر :لاقُي

 "0 مهرجو داع درلاب هبلاطت  ُهّسْنَنَّظ ىَنَح مايألا ىلع زاجأ 6

 قريد +

 .امهدري نأب هنابلاطتس امضا : :لوقي ,ناتميدُف ناتيداع ناتلیبق «مهر نرجو داع»

 )ع ن اذام ليّسلا اذهل ًايدهو ؟هديرت اذام حيرلا يذهل ًالالض 7

 رْخآ ع ضوم ذ 2 لاق امك ««ًلالتض» : د عزل لاف ۽ .قيرطلا ب مهتضراع حيرلا تن تتناك
 تس رتا وف 2

 4 o و (A) ؟ - .٠ 3 عما سمو عا لو #2 000

 دعب لوقي هارت الأ (“هحس ے ةلودلا فيسب هيبش هنأل ؛«ًايده» :رطملل لاقو

 . ۳۳ 5ص يناثلا دلجما يف هجيرخت قبس )ع0(

 «قيرّطلا وهف «َمَلعَم :ىوري» :شماهلا ىلع دروأو «مآللا حتفب (ك) يف «ملعم» طبض (5)
 دروأو .«مهاردلا :ىهّللاو ؛لاوحألا هذه يف هّترْعب روهشم وه يأ ؛هنم يعامس لّوألاو

 . لصألاك ًاضيأ (د) يف حرشلا دروأو . لصألاك (ب) يف هحرشو تيبلا

 .(د) نم تطقس (۳)

 . (ب) نم هحرشو تيبلا طقسو «(ك)و (د) نم حرشلا طقس ()

 شماه ىلعو «(د) يف حرشلا لماك دزوأو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلادروأ (0)

 . «مايألا هتكلهأ نع اهنأل اهدري نأب [اذك] هبلاطتس امهرجو ًاداع تدنظ ىَّتح هانعم» :(ك)

 .(ك)و (د) يف حرشلا بلغأ دروأو «(ب) نم هحرشو تيبلا طقس ()

 . ۲۸١ ؛هناويد يف يبنتملل ناتيبلا 0

 .(ك) نم هدعبام طقس (۸)

 . تيبلا طقسو ««هدعب» :(د) يف )4(

 موو



2 
 معتم قذاحلا وي ماشلا نم هضعب عبي تيغلا ضعبو كالت

 )0( و e و 89 - 7 فحل ىف - 2 .٠ n اسي م >4 .

 لا دريخيق مار ي دولا ۽ $ !ديدحلا كنعه انيثنث ما ىذلا لْبو الاسي ملأ."

 نع “انين مار يذلا ٌلْبولا اذه لاس ًاله: :لوقي .رطملا دشا 0: نم «ليولا»
 ("لةرطملاب فيكف طق كان ام هنأ فنِ ملكا ديدحلا هر هربخيف ريسملا

 او ابك هضم ىلطأ هاف هيوصب باحّسلا كافل امو ١

 مدلا الب امتاط ًابايث ليو  انّقلاّرَشاب امّلاط ًاهجَوَرَشاِبَف ."؟

 “عَنْ قذاحلا ونتي ماشلا نم  هَّضعب عبي ثيَعلا ضعبو كالت ."7

 7 9 دحام هس للا 003 ي ت
 .كل ايلات ءاجف ؛ملعتم وهو «بکسلاو بصلاب قذاح تنأ :ىأ

 “شىق يذلا قوشلاهمشَجَو  اَهَرْيَق ليخلا كب تراز يتلازازف ."4

 يأ ."”لاهّوحن رّيسملا نم َكَمّلك ام قوشلا ُهَفَلكو ؛َكَعَم كتدلاو َربق راز :يأ

 ينثني ال نع كّنُأ كنع مّلثملا ديدحلا هربخي يأ» : هلوقب هحرشو : (ب) يف همامتب تيبلا دروأ )0غ(

 دحلا لأس ولو ءاندصق نع انينث مار يأ» :(ك) يف هحرشو .«رطملاب فيكف ديدحلاب

 هحرشو .«ديدحلا كّدصي نأ دارأ يذلا لبولا لأس ًاله : يأ .كيف هل عمطم ال نأ هربخأل

 . لصألاك (د) يف

 .(د) نم تطقس (۲)

 .«تلأس» :(د) يف )۳(

 )٤( «انينشي نأ» :(د) يف .

 . ًامامت (ب) ةرابعك ةيلاتلا (د) ةرابعو .(ب)و (د) نم ةدايز (5)

 طق كان ام هنأ ملا ديدحلا ُهَربخيف ؛ دارأ امّلإ :(ح) ديحولل ق يلعت لصألا يف هدعب (7)

 . «؟رطمل اب فيكف
 . (ب)نم اهحرش عم (۲۱-۲۳) تايبألا تطقس )۷(

 مالك درو (ك) يفو .«كالتف كنم معتم وهو «بكسلاب قذاح تنأ يأ» :(د) يف حرشلا (۸)

 . «اندنع وه امك رسفلا يف وهو اذه دعب لأسي ملأ :راكنإلا» : لاق ذإ لصألا رياغم

 . «اهوحن» :هلوق ىلإ (د)و لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا دروأ (9)
 .(د)و (ب) نم اهدعب ام طقس ()

1 - 



 .هفاتشت امك اهّرَبَق ٌقاتْسُي وه
rرو ما ماهم مسام مم  

 تم ب ةَباودلا يخرُلا سرافلا ىلع هؤاهب ناک شيجلا تضرع امو ./

 :هريظن 2 ٌلوقلا مدقت دقو ,ىوفأ ٌبصَنلاَو ٌرجلاو ٌبصَنلا «ةباؤذلا»  ٌروجي

 .لبت اذإ٠ .یھبی اهب :لوقتو

 "هيأ ل ْيَحلا نم دوُط هيريسُي جئام فيفاجّتلل ٌر حُب هُيَئاوَح .

 لاقي ٠ 04 ىدّتهَي ول يذلا :«مهيألا»و :ةريسفت ىضم دقو 0 جلا : :«دوطلا»

 00 9 ىشعألا لاق. AT ٌخالفو :مهيأ رب

(000 

000 

(۳) 

)€( 

(0) 

030 

(¥) 

 .«ةباؤذلا» طبضو «اعم» اهقوف بتكو ءاهحتفو ءاخلا رسكب «ىّخرلا» لصألا يف طبض

 ءاخلا رسكب (د)و (2) يف يخرملا طبض دقو . ءأعم» اهقوف بتكو اهحتفو ءاتلا رسكب

 . ءاتلا رسكب ةباؤذلاو

 (ك) يف حرشلا نم دروأو «هريظن يف» : هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف تيبلا زجع دروأ
 ىلعو .«ًاهب ىهبي ىهب :لاقيو» :(ك) يف فاضأ هنكلو .«ىوقأ بصتلاو» :ىلإ (د)و

 ةلوّدلا فيس ال ةباؤذلا يخرملا سرافلا نم يسفن تينع :يبنتملا لاق :لاق» :(ك) شماه

 ناكو «ٌروضح نحنو ؛ةلوددلا فيس هداشنإ يف تيبلا اذه ىلإ بيطلاوبأ لصو الو

 ىنع يالوم اي :يمظيشلا لاق ؛ لاج هدشني بيطلاوبأو ًامئاق رعاشلا يمظيشلا هترضحب

 ناك هسفن ىنعول «تبذك « ةلودلا فيس لاقف «ةباؤذلا ىخرملا سرافلا ىلع : هلوقب هسفن

 حرش ىلإ ًافاضم لصألاك (ك) يف تيبلا حرش لمكأ دقو . «يمظيشلا درفأف «ًاقحتسم

 .(۲۷) تيبلا

 ضعب هب قحلأو ؛(ب) يف تيبلا زجع دروأو .«ليوطلا» :(ك) يف «مهيأ» تحت بتك

 . (د) يف حرشلا ضعب دروأو .خرشلا

 . طقف «برعلا مالك نم حيصف فيفاجتلاو «هل ىدتهي ال يذلا مهيألاو» : (د) يف هدعب

 .«هيلإ» :(ب) يف

 .«فافجت اهدحاو فيفاجتلاو» :ّالإ (ب) نم اهدعب ام طقس

 ناويدو ء(مهي)و (شطغ)و (ديف) برعلا ناسلو + 177“ ؛ هناويد يف ريبكلا ىشعألل تيبلا

 «(مهي)و (شطغ) حاحّصلاو «.«شطغ) ةغالبلا ساسأو ء٤٠١۲ /٣و ١ /۲ ؛بدألا

 جاتو ء١١/١١٠و ۱۹۸/١٤ ؛ةغللا بيذهتو ء١٠ ١5و ۲ ؛ةفللا ةرهمجو

۳۹۹ - 



 و

 ٠ اهدای تو ص ينسسنْؤُي ة الملا ىشْطُع ليللاب ءامُهَيَو

 همم

 :لاقيو «جئاهلا لّمَجلاو ليسا نوديري ؛نيمهيألا نم هللاب د دوعن برعلا لوقتو
 يس را

 0 راق ,برعلا مالك نم يصف «فيفاجتلا»و . ًاتاجّوَمو ًاجّوَمو ًاجَوَم ج جومي ءيشلا جام

 م6 ع
 "لح دادیم ا ةيفاجت هلم ةاسطقلا ةرسقف قوق ناك

 ر وي معا. 2

 (”هظْتيو دالبلا تاتا عمجي امّا ىح راتقألا هب تواست . ۲۷

 ةقرفتملا :«تاتشألا»و . ّنْطّخو رف اهدحاو .يحاوتلا : ًاعيمج راطقألاو «ناتقألا»

 رو م كود

 :“هلوقک اذهو .هتفاثكو هتعسا اهّنيِب فلي هنأكف ,لبجلاك وهو ,لابجلاب هّليخ ٌليحُت : :يأ

 بسفت م اذإ ًاراغص ود تو هنشيج 2 قهارشلا بيعت

 ے امم م 2 صا ما هاش 3 يا مع
 “جغم ةئسالابرطَس برضلاّنم هنيبج قو برحللت ىَتَف لکو .۸

 : )اک وبأ لاق
 دا و بر ع س # س2 7

 | فلصلاو مالا دقي انعلو ايرض ةممتمتو ًاقشم مههجوأ تيك

 مم 2 هيض ٌا مان م م ساس

 “قرأ ةكيرتلا تحت نم هيو (مكفيض ةضافملا 2 هيدي دمي ..4/

 سيياقم يف ةبسن البو ۳٠۲/١. ؛ريبكلا يناعملاو ء(مهي)و (شطغ)و (ديف) سورعلا
 . «ينسنؤي» لدب «ينقرؤي» :ىوريو . ٤1٤و 74٠ /5 ؛ةغللا

 .امهيلعرثعأ مل )١(

 الو نيوُنَت الب ««فيفاجت هنم» ٌنوكي نأ يغبني ناك» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۲)

 . طلا يف فلأ

 .(2) ىلإ ریشنسو . «هتانكو» : هلق ىلإ (د)و لصألاك حرشلا هب قطو «(ب) ين همامتب تیا دروأ 9
 )٤( لبق نم انرشأ امك قباّسلا تيبلا حرش ةمتت اهب قحلأ هنكلو «(د) نم اهدعب ام طقس .

 . 4777 ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا (60)

 . (د) نم هحرش طقسو ؛(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس )3

 .۳۷۳ /۲ ؛ هناويد يف مات يبأل تييلآ (۷)

(A)هنم هيدي دم :لاق هنأكو ءدسألا مغيضلاو «ةعساولا عردلا :ةضافملا» :(د) يف هحرش درو  

 (ب) نم تيبلا طقسو .«تاّيحلا نم برض مقارألاو « مقرأ هنم هينيع حتفيو « مغيض

~~ 



 Vn a) ىلا حم
 : لاق . ةعساولا عردلا :نةضافملا»

 ت مم

 م دارجلا نايَعأَك صالد ةضافم يعود امتكأو

 زجارلا لاق. ضَعلا وهو .مّقضلا نم ٌلُعَيَف وهو ءدسألا :«مُكيضلا»و

 اا و سارع ه# ع

 اَقّيَضلا سحر ْيَعلا ٌةَمْدَرَك امررَكت مدركمهاآرامأ

 ماعتلا ةَضيب يهو ,ةكيرّتلاب ًاهّيبشت «ٌةكيرّتلا» : اهل ليقو :ٌةْضَيَبلا :«ٌةكّيرّتلا»و

 5 اديبل لاق ٠ اهكرتف , ,خرشلا نع تقلفت اذإ

(1) 

(۲) 

(7 

 :هلوق نم ص لا دروأ مث ««ةعساولا عردلا ةضافملا» :هحرش نم دروأ هنكلو

 ؛«ةعساولا عردلا : ةضاغملا» :حرشلا (ك) يف دروأو . ديبل تيب رخآ ىلإ «. . .ٌةكيرّتلاو»

 . ديبل تيب ةياهن ىلإ صا لمكأو «. . . :مّفيضلاود : هلوق ىلإ اهدعب ام طقسو

 دلجملا يف هدشنأ امك :57”ص هيف هداشنإ داعأو ء ٠١ 4ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس

 . ۲۷۹ص ثلاثلا

 . ٠٠ 1ص لوألا دلج لا يف امهجيرخت قبس

 (كرت)و (رفذ) برعلا ناسلو «(مدرق)و (رفذ) سورعلا جاتو « ١4١ ؛ هناويد يف ديبلل تيبلا

 10"5١/7و7١110/1و١١154/1و 51١/4 ؛ةغللا بيذهتو ء(اتر)و (مدرق)و (لصب)و

 باتكو ء١/۱۲۳ ؛بدألا ناويدو ۲۹۵ /٤و ٥٤۳و 7097/1١ ؛ةغللا سيياقمو ۳و

 ء۷٤٠و ۱۲۷/۱ ؛ةغللا لمجمو «٤٠/١و 77و ٤۷/٦ ؛صّصخملاو ١٠١ /۳ ؛ ميجلا

 بيذهتو ۲۲۸/۱ ؛ لحسم يبأ رداونو « 175 /97و ۳۳۷و ۲۱۰ /۵ ؛نيعلا باتكو

 تايبأ حرشو ال0٠ ؛قطنملا حالصإ بيذهتو ء۳۷ ؛قطنملا حالصإو ء 545 ١/ ؛ظافلألا

 ۲۲۱ /۲ ؛باضتقالاو 24417 ؛بتاكلا بدأو ۲۸۷ ١/ ؛ملعملا فوشلاو 4 ؛قطنملا حالصإ

 نبال دادضألاو : 57 ؛يعمصألل دادضألاو ,77017 ؛بتاكلا بدأ حرشو ۳۱۲ /7و

 2174/١ ؟يوغللا بيطلا يبأل دادضألاو ۰۸۹ ؛يرابنألا نبال دادضألاو ؛ 145 ؛تيكسلا

 ء(كرت)و (اتر)و (مدرق)و (رفذ) حاحّصلاو 21176و 14١٠و ۸٤۷ /۲ ؛ريبكلا يناعملاو

 2,5975و١/7845 ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن اليو .76ال ؛نيتعانصلاو ١ ؛حشوملاو

 . 419 /؟ ؛ةخللا لمجمو 70/17 ؛ صّصخملاو ٤/ ۷١« ؛بدألا ناويدو

۳ - 



 :("!ةمرلا ود لاقو

 كتئارّتلا 0 ضّْيَق نم ٌفْيرادَح هلاك ىح ورا ّنْضَضّتراو ىعس

 روصد مفي ة ءدسألا ةنم تا االف ثيقل ن كك لوقت امك. ةضافْلا 2 دیدی مي :لاق ُهّنأكو

 E هر ىلع شقت كلذ هل ليق «مقارأ»: ةعمجو .تاّيحلا نم برض : :«مقرألا»و
 م چ

 نيمقرأو ابوس ًاياقع نيتذألا ىلع هللا طرف

 كنم تيقل :لوقت امك مقرا هنم هينيع حّتفيو نم هتم يدي تت :لاق ةناكف
 سو م

 مش حالسلاو هتسبَل امو راشو ا تایار اھسانجاگ ٣۰.

 ركل ٌعْمَج < اذه ,14مهتحلتمأ | اوُدُحَأَيلو9 : :ىّلاعت لاق ٌنكَذَم «حالسلا»

 هنا برعلا ضع نع يک ةكينأت ٌدوجيو ٤ ةيدرأو ءادرو .ةرمخأو رامخ : :كلوقك

 .حالتسلا ثوب ب «يرجشلا» ثعمسو ا السلا نال اربد انج يمس امن :لاق

 ن يعم اهي ريِستُي ER اناا لر اه ابدا اا

 ع م ص ر ر 8. 2 صاع ر مم م و

 کنی امَوًأ ظَحَت اهعمسيو احّولا عمسُت امو العف هيواجت .۲

 بيذهتو ء(فرذخ) برعلا ناسل يف ةبسن اليو . 1۷۳۸/١ ؛هناويد يف ةّمرلا يذل تيبلا (1)
 . (فرذخ) سورعلا جاتو 1۸۸/۷ ؛ةغللا

 ؛(ممص)و (طرق) سورعلا جات يف ةبسن البو «(كلاكع) برعلا ناسل يف يبارعألا ماقمُقلا يبأل ناتيبلا (؟)

 . (طرق) حاحصلاو ء(ممص)و (طرق) برعلا ناسلو ء11 ١/ ؛ةغللا بيذهتو

 « (د) يف حرشلا بلغأ دروأو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۳)

 .رخأو مّدق هّنكلو «(ك) يف ًالماك حرشلا دروأو
 )٤( ؛ءاسنلا 7 1١.

 )٥( .عيمج :لوقي» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعبام طقس ..«

 . ًاعيمج رداصملاو (د)و (2) يف ام انذخأو «ةياوّرلا هذهب لصألا تدرفناو ««ءاقّللا» لصألايف ()

 . (ب) نم اهحرش عم (171-75) تايبألا تطقس (۷)

 . (د)و (ك) نم تيبلا حرش طقس (۸)
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 0 رعاشلا لوق نم اذه . هرکذ رم دقو .توصلا :ءاحولا»

 بمر تلل هيأت ال شاک َتَكَبقأَف ٌمَّصألا ٌعْمَل اهب باهأ

 رع . ود مي 6

 .بيرغ نيعم :يأ

 ("9هَحْرَتو َنيقراف ايمل قرت  اهّنأَك نْيمّيلا تاذ نم ْفَئاَجَت .۳
 69 7 000 ةفاو 0 4 5 2+ 5

 :' ىشع الا لاقو ٠ روازتو لدعت :«فئاجت»

 اكئاوّساهلهأْنمْتَدَّصقامَو  يىيتّقان ةّمامَيلا وج نع فتا جت

 دز وبأ دشنأو
 و م

 م 8 0 مق م 2 ر س7 0-0

 CH 20050 07-5 يأ ترد ةمحز بكائملاباهتمحز ولو ٤4.

 ) 2١؛هناويد يف يدسألا مزاخ يبأ نبرشبل تيبلا ٠١« /ه ؛ةغللا بيذهتو «(ممص) برعلا ناسلو 45

 ؛حاضيإلاو هيبتتلاو ؛.«بلح) حاحّصْلاو ء(ممص) ةغالبلا ساسأو ؛177/17و ١/ 18جاتو

 ؛ (بلح) برعلا ناسل يف ةبسن البو شا ؛ريبكلا يناعملاو ء(ممص)و (بلح) سورعلا

 اولبقأف» :ىوريو .477/7 ؛ةغللا سيباقمو «5 ٤/ ٠5 ؛ناويحلاو ۲٤۸/١ ؛ةغللا لمجمو

 . ةمجعملا ميجلاب «بلجم» :ىوريو .٠. . .هيتأي ال َنينارع

 . (د) يف ةدحاو ةرابع دروأو «(ذل) يف همامتب حرشلا دروأ )0

 .(د) نماهدعيام طقس (۳)

 . ٤٤ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (4)

 ناسلو ٠١ ؛ءارعشلا مجعمو «۲۸۹ ؛ديز يبأ رداون يف يدسألا نابكرلا رعشألل تيبلا 2(

 :(ك)و لصألا ةخسن يف ينج نبا هاورو ١197/1 ؛ حاضيإلاو هيبنتلاو ؛(ررض) برعلا
 .رداصملا يف امب انذخأف ««رذنلا» ًاعيمج رداصملاو رداوّنلا يف وهو «ربثملا»

 )١( يدحاولا اهاور دقو .«انيروس» نايبتلاو ناويدلاو (د)و (ك) يو .«اهيروُس» :لصألا يف :

 «انيروس» : ينج نبا ةياور نأ ىلع ةحارص صنو ««اهيروس» .

 ردص اهل يأ ّنأل انيروس يأ عفر» :(ك) شماه ىلعو .ًامامت لصألاك (د) يف تيبلا حرش (۷)

 اوشبل امل ىصحأ نيبزحلا يأ ملعنل» :لجو رع هللا لاق امك اهلبق ام اهيف لمعي الو ؛مالكلا
 نيذلا ملعيسو# : ىلاعت هللا لاق امك ءاهيف لمع اهدعب لماعلا نإف 18[4 ؛ فهكل ا] ادم

 - مو



 طقسو ءًارصع ةديصقلا هذه هدشنأ ىّبتتملا نأ كانه ىرج ام فيرط ّنم

 . ًايلهاج ّناكو اليل ةنيدملا روس
 ٠ني محلا َنمْوَأ ىقسيمَدلاَن م هُئاَكواط تحت واط لك یل.

۲ 
 هَّنأ امهدحأ ؛نيرمأ لمتحي ( معطي محلا نم وأ ىّقسُي مدلا نم : :هّنوقو]

 هل سيل ذإ فاوّلمو هّنازهو هرمض دادزا دقق ءاهمد ْنم برشيو سفن محل يذتغي

 ءادعألا محل نم هّمّمطم نأك نوكي ْنآَر َّخآلاَو .همسج نم لإ برشم الو ءاذغ
 ورو الا + م 9 ي ك ي هل 8 r 1 و 2 5

 هّلكأم كرديل ؛هصمخل مهيلط ے لغويو «مهيلع محقي وهو «مهمد نم هيرشمو

 .هيداعأ نم هيرشمو
 م رر م 2 2 م 7

 “لَم عراد ناصح لُكَف اهقوف سراوفلا يز یغولا 2 اھل . ۷

 .ديدح ٌةَمَّطْخَم ةههجو ىلع :«مُتلَتَم» .أ "فافجت 2 :ىأ «عراد»

 . ر مام رار

 رح اٌرشلايٌرّشلا ٌمدّص كلو انّقلا ىلع سوشلاب الحُب اذ امو

 وبأ دشنأ دقلو .نوبلقني بلقنم يأ بصنف ۲١[€« ؛ءارعشلا] نوبلقني بلقنم يأ اوملظ

 قحلي فوسو . ةنيدملا روسو جرب طقس ةلبقملا ةليللا تنأ املف ًاراهن ةديصقلا هذه بيطلا

 نأ فيرطلا نمو : ةيسئاحلا نم» : هلوقب ةريخألا ةرابعلل ًاراركت (ك) يف يلاتلا تيبلا حرشب

 .«ًاليل روسلا طقسو ءًارصع ةديصقلا هذه دشنأ يبنتملا

 هحرشو .(د) نم حرشلا طقسو . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )غ0(

 نأ زوجيو «صامخ مهنأل [اذكإ امص دادزا دقف «هسفن محل لكأي امّنأك :يأ» :(ك) يف
 لاق ءاّيطٌةأرماو ناّيط لجر :لاقيو .مهيلع ٌردعقم وهف ؛مهءامدو ءادعألا موحل ديري

 :نيتيب دشنأو] :يزامرحلا باّذكلا

 [درُج تايواط نوستم ىلع يدوب يح ٌةَسْلج مسهل سسسلجاو
 . قباسلا تيبلل اهانركذ يتلا ةيشاحلا دروأ مث .«ْبُش ليخ ىلع ص امخ مه :لوقي

 1 .رسفلا رشق نم ةدايز (۲)

 . (د)و (ك) يف هحرشي ملو . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع دروأ )۳(

 .«فافجت هيلع» :يأد :(ب) يف )٤(

 .(ب) نم حرشلا عم )۳۷-٤١( تايبألا تطقس )٥(

- ٩ ~- 



 مهو ام َءاس اهتم كتأو اهلصآ كَلصأ دنهلا ضيب بسحُتأ .۸

 مسيت اهدامغأ 2 هيلا نم انًفويس انلخ كانيمس نحت اذإ 4
 ° لْحَتو نوُدهُجَي نکو یضریَف هنود یعدي طق اكلم رن متو. 1 وو مص ارم ها رر 8 هر م 2م اا

 ىمسي نأ قوق هلحمو ءةلودلا فيس هايإ مهتيمست ينعي ؛هردق نودي :يأ ر يم 7 ا 2 35 7
 .افيس 14 18 1 1 1 1 م

 مرحتو ءاشت نم يطعت شيعلا نم ةينث لك حاورألا ىلع تذخ ١ ےہ يرو رو هَ ر رو مر

 مقي كنيمي نم الإ قزر الو ىي كنانس نم الإ توم الف.۲

 . «ًافيس ىمسي نأ قوف هردق : يأ» : (د) يف هحرش 000

~۷ - 



(Xo) 

 اوناك موق نم هترضحب ىق ناك اَمل ٠ ,هسلجم ذي ةلودلا فيس بتاعي ؛لاقو

 : لو اودلا فيس كلذ ركي الف .هّبدأ نودسَحَي
۳ a روا (r 

 ١ “قس هدنع يلاحو يمسجي نمو ميش هّبْلَق نمم دابق رح.

 )تای نوزيجي الو ءانياحصأ ٍهّطرعيال اذهو ءاهمّضو «ءاهلا» رّسكب هدشّني ناک

 ءاهلبق فلألا نايبل فشولا ذب قحلت امّنإ اهّنأل ؛ٌةكرحتم الو ةنكاس لصولا 4 ءاهلا هذه

 اذإف «هادیراو» :فّقولا 2/ لوقتف ءاهدعب ظفألاب اهنع تينغتسا لّصولا ىلإ ترص اذإف

 نم اهّتطقسأو هيلع فت يذلا “ )و_,ًءاهلا» تقحلأف ءارمَعاو ءاديزاو :تلق ,تّلصو

 ‹ ٤۲/۲ ؛يليلفإلا نباو ۲٤١۷/۳ ؛دمحأز جعمو ؛777 ؛هناويد يفةديصقلا (#)

 . ۸۰ ٤/ ؛يقوقربلاو ۱۱۸/۲ ؛يجزايلاو ٣٣۲ /۳ ؛نايبتلاو « 58١ ؛يدحاولاو

 «هيلع قش «هحذم هنعرخأت اذإ «هنع هلا يضر «ةلوذلا فیس ناكو» : (ك) يف ةمّدقملا (۱)

 الف «بحُي ال امب هسلجم يف هل ضرعّلاب هيلإ مدقتو «هيف َريخ ال نم رضحأو « هاذ َرثكأو

 رَت بيطلا وببأ ىدامتيو «ةلودلا فيس صبغنت كلب ديري ؛ءيش نع ًادحأ يتلا بيجي

 يبأ ىلع رمألا دازو ؛حيبقلا اذه نم هلمعتسي اميف ةلوّدلا فيس حليو «رعشتل لا [انك]

 امير ناكود : (د) يفو .«طيسبلا نم : :اهشماه ىلعو ءءاهاّيإ هدشنأو «لاقف < بيطلا

 نم هسلجم يف ٌرضحيو «هاذأرر يو ؛هيلع كلذ قشيف ؛ةلوّدلا فيس نع هحدم ّرخأت

 . ؛مجعلاو برعلا نم لفحم يف اهدشنأو «لاقف . ترم هب كلذ لعفف « حيبقلاب هل ضْرْعَي

 ١ 1 . طقف «لاقو» :(ب) يفو
 ءاهمضو ءاهلا رسكب :(د) يف اهطبضو .اهّمْضو ءاهلا رسكب (ك)و لصألا يف اهطبض (؟)

 اعم» :اهقوف بتكو

 حرش طقسو «(ك) يف تيبلا حرش دروأو . حرشلا هب قحلأو (ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۳)

 تطقسو . هيلإ ريشن ام الإ (د)و (ك) نم ةديصقلا حرش بلغأ طقس دقو .(د) نم تيبلا

 . ةداعلاك هيلإ ريشن ام الإ (ب) نم اهحرشو تايبألا

 .«تابثإ» :(ك) يفو .(ب)و لصألا يفاذك (:5)

 .«يذلاب» :(ك) يف ()

 ممم



 ام دح ىلع لولا كب ء ءاهلا تاب تْرَجَأ ًالهف : :لئاق لاق ناف هيلع ('!فقت ال يذلا
 :ديري هغر : هيوبيس ىّكح امك «فّشولا ىرجُم لولا تيرجأو ,فّقولا ا "قحلت

 :( هور لوق ْنم هدشنأ امكو :ةعيرأ ,هئالث
 وم

 انخّلضألا قكْحلا بحي مْظَض

 لصو اذإف] ؛فشولا ؛ ا ٌفورحلا د ددشت دمشق امّنِإ اهّنأل ؛5 0 ةزمهلا حّتف نم ةياور

 اذإه ءَلاَدلا ددشيف :دلاخ اذه 1: فقولا 2 لوي ْنَم نأ ىرت الأ ءةفيفخلا ىلإ اهدر
 دح ىلع لصولا 2 ةارجأ هنا الإ .فيفحَتلا ىلإ داعف ءىّتْفاي ُدلاخ اذه :لاَق لصو
 امك لّصولا ج: «ةابلق» ذب ًءاهلا َقحُْيْنأ يّبتملل راج ًالَم كلذكف ,فقولا 2 هارجم
 امهدحأ ؛نارمأ اذه 2 :ليق < ًادحاو ىرجم ةرورضلل اهيرجيو ءفّقولا ےب اهتبتی ناک

 2 اهاّيإ هتابثإ دح ىلع «ءاهلا» هّتابثإف هوركملا امأف ؛شحاف ًاطخ ٌرَخآلاَو هوركم
 ىلع الإ هيلع ساقي أ اهتم ليبسو ,ثدضُملل ةف ارور مذهو ءفّقولا
 باوص نع َلَدَع ('[ْدَقِ] هب ٌجتحاو اذه ىلإ بهذ يذلا نإ ًاطخلا ساو هاركتسالا
 لولا دح ىلع وأ فّقولا ٌّدح ىلع ٌةملكلا يرجي نأ ْنَم ولخي ال هنأ كلذو ٠ .هيبشتلا

 ًءاهلا فْدَحَي نأ هليبسف ٠ ًافقاو سيل هّنأل ؛ةجولا وهو «لّصولا ّدح ىلع ناك نإ

 دح ىلع ناك نإ .مفلألا ٌعبتي امب لصولا جب اهنع هئانفتسا نم هاتركذ ال الا
 الب - فّشولا 2 يهو ءمضلا وأ "رسكلل ٌةكرحتم اهدا هتابثإب كلذ فلاخ دقف فّقولا

 ؛اهقذحيف اهارجآ لّصولا ّدح ىلع ال ةكرحتم اهتابثإ 0 ار يذلاف گنکاس - فالخ

 يرجيو ٠ ءاهيلإ حجري د فقولاو لولا نيب ةلزنم معي الو ٠ ءاهتكسيف فقولا ٌدح ىلع الو
 ةاور ام اّمأو ءاندنع ًاطخ ٌةكّرحتم «ءاهلا» هذه ٌتابثإ ناك اذهلف ءاهيلع ًةملكلا هذه

 .«هلصت يذلا نم» :(د) يف )١(
 .(ك) نم تطقس (۲)

 .«هقحلت امد :(ك) يف (۳)

 . 17ص دلجملا اذه يف هجيرخت قبس (54)

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (0)

 ,(ك) نم ةدايز (7)

 .«رسکلاب» :(ب)و (ك) يف (۷)

 . «تيأر» :(ك) يف (۸)

~۳4 



 :("ارعاشلا لوق نم َنوُيضوُكلا/
 هّيجا راسمحب هابحرم اي

5 7 
 رح

 ارفع را محب ُهاَبَحَرَماي

 امل سايقلا 4ب هب َنولفَحَي الو ؛ةياورلا ب ُهَنوُتِيُْي ال ءانباحصأ دنع ٌداشف
 ونجل هئووري ام كلذكو ,هتركذ

 اهييسح تأ مك [ىليلإ يِسْقَنل يتلأاتس لوأ هاير ايأ : :تّلقَف

 : )ضیا هل اودشنأو

 ريتش و سيرسل و رو س8 ساس يور ريب سَ رم ع رو

 حجسي ينيمي نع نم ىوهلا نيب رذۇم لُك نم هار اي ت تدتعا هب

 نأ ىلع .تركذ امل هَل هجو الو ءاهرسکو و «ءابحرم» ےب ءاهلا مض اوراتخا دقف

 "يلع يبأ ىلع ُه هتارقو ءهرداون ےب ٌدشنأ دق ديز ابأ

 يآ ع سا »سا ريب

 رشب ارش َتْفَحْلأ كيو انتهاي :اهّلرف ىتبار دقو

 ءاهلا هذه لاقف ٌةَمّهٌتلا ت 2 و ِنْيَمهَتم اگ :يأ رشب ارش تقحلأ :ىنعم

 امو." اذه ذب َنيّيفوُكلا ننس ىلع َوُهَو] « ,بارعإلا فرحب اههبش هنأ الإ .فّفولل

 )١( ؛رئاظنلاو هابشألا يف ةبسن الب تيبلا ۲/  ۳۸٠١؛بدألا ةنازخو  ۳۸۸/۲و١١/ ٤1١«

 ؛ينابلا فصرو 144/5 ؛رردلاو ۳۵۸/۲ ؛صئاصتملاو  5٠١؛لصغلا حرشو 51/4

EN ؛ فيرصتلا يف عتمملاو ۲٤۷ /۳ ؛ عماوهلا عمهو ٠٤١ /۳ ؛فصنملاو ٤۷و 

 ؛ةغللا بيذهتو ١١/ ۷1(انس) برعلا ناسلو «(ينس) سورعلا جاتو .

 .هيلع رثعأ مل (۲)

 ۲٤۹/١« ؛رردلاو ٨۵۸/٠١ ؟بدألا ةنازخو 0٦< ؛هناويد يف ىليل نوسنجن تييلا م

 . ۲٤١۷ /۳ ؛عماوهلا عمهيف ةبسن اليو . (ايه) برعلا ناسلو «0514/7 ؛ءارعشلاو رعشلاو

 .رداصملاو (ب)و (ك) نم اهانفضأو . لصألا نم تطقس )٤(

 . «رذؤم رش نم» :(ك) يفو .هيلع رثعأ مل (0)

 )١( لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس ص۲٠۳ .

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (0

 سال



 يه امّنِإ «هانه» ےب يتلا «ءاهلا» منهو ءاذه ذه ىلع ('هَقَفاو انباحصأ ّنم ًادحأ تملع
 عضوملا اذه ٌلمتحي ال .فْيرصَتلا كب ةتباث ةلمل ,تاوّته»و : :1: كوُه» ب واولا نم لد
 خذ «ءاسک» ٌةزمه مضت امك اهمض زاج كلذلف ؛ ,لغفلا مال ْنِم لدَب يهف ٠ ءاهحرش
 دق ناک اذإو .«توسك» ےب لعفلا مال يه يتلا واولا نم ًالدب تناك نإو : :ءاسك اي :كلوق

 لک ىلع هجولاف «هیف ام ىلع اهّتكرح بگَدراو «لصولا 2 «ةابلق» ب ءاهلا تابت ٌزاجا

 اي» ةلزنمب سيلو ٠ ًاهَجو ٍريمضلل ىرأ الو« اهليَق فلألاو يه ٍنْيَنكاسلا ءاقتلال اهرسك
 ءاهومضف بارعإلا فرحب اهوهّبش : :لاق دي دز ابأ نأ ىَرَت الأ .مض ْنَميِف ابحر
 ءاهّمض راج امل بارعإ فرح «كابلق» 2 تناك ولو .هلوق ىلع «هانه اي» ےب ينعي

 نأ ٌزاجف .هيلإ ًافاضُم سيل «ةابحْرَم»و ,بلقلا ىلإ ٌرَجلا/ ةفاضإب اهرج بجولو
 رح ءءاه» َكلذك تسيلو هرکذ ُتّمّدَق امم هيف ام ىلع :ّناَمَكّلَم نوئب هواه ةبشت
 نم ءاهلا تحتف ولو هب ُهَبَشيف «دابلق رح» نزو ىلع دحاو مسا ٌنوكيال هنأ ؛«هابلق

 يقبو تركذ يذلا بهذملا اذه و فلآلا ت :رواجمب نيتكاسلا ءاقتلال مابلق»
 ءاقتلال تحت ول مالو ب ةزمهلا نأ امك «َّنآلا» نون وحت ًاسايق ناكل ُهّلصأ
 لكلا هذه ب لوقلا هبجوي ام اذهف ءاسايق ناكل فلآلا اهترواجُمو ٍنيئكاسلا

 7 ريمي لاق .درابلا :«ٌمبَشلادو .مهبارطضاو ,هيف ساَّنلا طيات ُهُتيَصَقَت ُهُتْيِصَقَت امنو
 افتر رو اقزط الة امن ًامبّش اهدوجان ىلع ٌةاقّسلا بص

 عمل ما ر ع اس

 ٌرودّقو ةمنَس روزج : :لاقف ءماعّطلا َبّيَّطَأ انل فص : :برعلا نم ٍلجرل ليقو

 .ةّمبش ةادغ طب ٌةَمْرَ

 .«هيلع هقفاو» :(ب) يفو ««هيلع اتقفاو» :(ك) يف )١(

 .«اندنع» :(ب)و (ك) يف (؟)

 . «كونه يفد :(ب)و (ك) يف (۳)

 )٤( «اهترواجو» :(ك) يفو ««اهترواجمو» :(ب) يف .

 .«ىلع» :(ب)و (ك) يف (©)

 . طقف «درابلا :مبشلاو» :(ب) يف داز نكلو «(ب)و (ك) نم اهدعب ام طقس (7)

 بيذهتو «(نيل)و (قنر) برملا ناسلو ٠١ ؛هناويد يف ىملُس يبأ نب ريهزل تيبلا (۷)

 ۲٠١. ؛برعلا ءارعش تاراتخمو «(قنر) سورعلا جاتو ۳۱۷ /٣٠و 17/4 ؛ةغللا

 . ٠٤٤/٩ ؛نيعلا باتك يف ةبسن البو

 ل مالو



 .ةنم مّلظتو ءةلودلا فيس ىلع َبّشعَت

 "ممل ةلودلا فيس بح (') يعديو يدسج ىرب دق آبح مّثكأ يلام .

 ٠ رم سار  a 0سم سول و م ر هير 0
  .۳متقن بحلا ردقب اًنَأَتيَلَق هترغل بح انعمجي ناك نإ

 رص ب ر سم و

 مد فويسلاو هيل ترت ؛ دقو ةدمغم دنهلا فويسو هثرز دق. 03

 ميلا نسحألا ج ام َنَسْحَأ ناكو مهلك هللا قلَخ َنّسْحَأ ناكَف .ه/

 يماطقلا لاق .«"ةةداعلاو ٌةَقيلخلا يهو : :ةميش عمج ٠ «ميشلا»

 دالا نم تاَداَع يوق تناك يشاع اظاَقحو ٌةَيِمَحَم

 هبلاعَّنصَت الام ُةَباهلاَ كَل  تَعَتطصاو فوَخلا دوش كع بان دق

 ىلع ٌةدئاع «فسأو د دعي ءهيط» ذب «ءاهلادو .هتافف د مورلا ضعب عنا دق ناک

 ىلع هرمأ ماهيتسال« ٌةَمهب» يمس امن .«ٌةمهب» مهدحاو .ناعجشلا :«مهبلا»و .فسألا

 72 دو
 مل اذإ ؛ !هوحنو مهب دوسأ :مهلوق هنمو ؟ةجوتي فْ الو ةمرَدَحي ني نم ىردي الف :هنرق

 :مهّلوف كلذ ىلع لدي ءهي فصو :ردصَم :لصألا 2 «ٌةمهبلادو نَخآ نول هول طلاخي

 يبنتلا ناك . هتل ملاظلا وه ناكو ءٌمّلظتو بعت : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف يف هدعب )١(
 ت
2 

 ءامدثل حيرصتلاو ضيرعتلا يشك ؛ اضيع ناك هّنأل «ساّنلا تاوادع ءاعدتسا هعّبط يف

 «ةوضراع عضاوملا هذه لشب ًءاج اذإف ؛ ؛مهيلع راختفالاو وهلا ديدش «ةلودلا فيس

 نع هوجعزأو «ةوبلغ نأ ىلإ“ !رمألا َلآف « ةبصع اوناكو «مهتيب كلذ رمي ءاهيف اوضاخو

 .«هتمعن نم هوجرخأو «ةلودلا فيس ةرضح

 .ةيناقوفلا ةانثملاب «يعّدتو» :(د)و (ك) يف ()

 . (ب) نم اهحرش عم )۲-٥( تايبألا تطقس (۳)

 .(د) نم اهدعب ام طقس )٤(
 يفور 217/47ص يناثلا دلجملا يف هداشنإ داعأو «8١5ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (0)

 . ۹١١٠ص ثلاثلا دلجملا

 : هلوق ىلإ .٠ . .ناعجشلا ْمّهَبلاو» : هلوق نم هحرش دروأ هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس )0

 . «لدع موقو لدع لجر»

 م ابل



 و

 ,"14مكنم لدع يوذ اودهشأو» :ىلاعت لاق امك :ماهبتسا سراف :يأ ,ةَّمَهب سراف وه
 : یھ / لاق. ندع ٌموقوُ] ؛لدع لجر : ليقف ءهب فص مّ« ,لصألا ىلع َءاجف

 EEE انتيب مه :مُهئاورَس لقب مزق رِجَتْشَي ىَتَم

 (1وربإ يثري ؛كّيهَت نب ثراحلا لاقو

 ع هه

 ملا برضو ةامگلا ناعط ابقاداع نس تدوهعت

 .َكَعَم َنيذلا كلاطبأو كلاجر ْنم ٌعلبأ كئادعأ بوف ذل كتَباهم :يأ

 ")تم الو ضرأ مے ميراوُي الأ مرد سين ايه كس َتْمّرْنأ ۸

 .لبج الو ضر ءيش مهيراوُي ثدرأ :لاقف ؟ «مهيراوي» َترَكَذ مل : :هل تلق
 ر ر م

 ؟ممهلا هراشآ 4 كب تَفَرَصَت ًايَره یّنَتَناَف اشیج تمر الكا ../

 اومزهنا اذإ راع مهي كيَلعاَمو كرتعم لك #2 مهمزه كيلع.٠

 ؟ممللاو دنهلا ضيب هيف تحَفاصت رفض ىوس ًاوُلح ًارَمَظ ىَرَتامأ.١

 ,ةّكلُسملا نب كّيلَسلا لاق ."!بكنملاب ملأ اذإ ٌرْعَّشلا يهو ؛ةّمل عّمج : :«مُمّللا»
 همأ يهو نر

 لاوُملا مَُللا وود اهيجعأو يقمرصو يلع تّبع الأ

 .؟ ؛قالطلا )١(

 .(ب) نم ةدايز (۲)

 .811ص هيف هداشنإ داعأو ۰۲۲۱ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس (۳)

 نمو « عاجشلا : لاجرلا نم كيهّنلاو . لصألا يف هطبض امك كيهن انطبضو . هيلع رثعأ مل )6(

 . (كهن) ناسللا رظنا . عطاقلا : فويسلا

 . حرشلا يف دريس امك ةياورلا سكع اذهو « ةيناقوفلا ةانثملا ءاتلاب (ك) يف اهطبض (4)

 (۸-۱۲) تايبألا تطقسو . لصألاك (د) يف حرشلا دروأو .«لبج» : (ك) يف (ملع) مامأ بتك )030

 . (ب) نم اهحرش عم

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۷)

 . 1٤١/۲ ؛لماكلاو 417 ؛هناويد يف ةكلّسسلا نب كيلسلل تيبلا (۸)

 مالا



 ةمج كلذكو :ماّملو ممل اهعمجو .عمتجاو رّثششلا نم لاط ام هللا :لاقيو
 نم نيندألا ىّطغام ةرْطولاو .ٌةمجلا ىلع داز ام ٌةمَّللا :َنويبالكلا لاقو .مامجو مُمجو

 َنِم ربكأ ممجلا :مهضعب َلاقو هلل الاو ُةَّمَجلا كلذكو .ةآرماو ٍلُجرلل نوکت .رعشلا

 .ةمّللا نود ةرْظَولاو ءُةَمِج نوكت ْنأ تأ اهّنأل ؛ ؛ٌةّمل تّيمسو ,ريثكلا ءيشلا نم ؛ مَمّللا

 مَكَحلاَومصحلاَتْنآَوماصخلاَك يف يتلماعم كب الإ سائلا لدعأ اي

 و همحش نميف محشلا بسحتت نأ ةقداص كتم تارن اهذيعأ . +

 ,«تارظُتلا» ىلع :لاقف ؟ٌدوعت يش يأ ىلع «اهديعُأ» 2 «ءاهلا» :تلقف تلَقَف ؛هتلأس

 ىم ال انف : :ىلاعت هلوق ف (”راجأ هلال ؛ضَفْن شَمْخألا نممحلا وبأ هم زاجأ دق اذهو

 ريغ عضوم اذهلو : راصبألا» ىلع ٌةدئاع 5 1: :ب] «ماهلا» نوكت ْنأ 4اصا

 ام فالخب ةيشلا ىرت ْنأ ةقداصلا َكتارَظَن ٌُديعأ :هانعمو ؛باتكلا لوطي ًالئل انه

 ٌةَدّهاَشُم تناک اهنأل ؛ انه امرگذ لبه بق تارظُنلا/ ٌرمَضُي ْنأ يدنع راج امّنِإَو ٠ هيلع وه

 هباصأ .ساطرقلا يماّرلا :لوقت امك .اهركذ مدقت نم اهتدهاشمب ىفتكاف ؛لاحلا ب

 : "كلا لاق امك ,زييمتلا ىلع بصن عضوم 3ب «تارظن»و « هّللاو

 ديب تاو ىَمْلَس َنْوُم مَ

 .ةعامجلا سبق «تاولش ْنم» ی
 و م صرع عي ريم هام رف 03 5 ر ر

 “ا ملظلاو راونألا هدنع توّتسا اذإ هرظانب ايثدلا يخأ عاًمتْنا امو 4

 . (2ك) يف هحرشو . حررشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) يف تببلا دروأو «(د) نم تيبلا حرش طقس (1)

 . (ب)و (ك) نم باوصلاو .«باجأ» لصألا ف (۲)

 ) )۳جحا ٤٦.

 .(ب)و (ك) نم ةدايز )٤(

 3 . . عطوم يف تارظنو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس 2(

 تارظنو» :هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقس (5)

 . ۷۲۲ص يناثلا دلجما يف هجيرخت قبس (۷)

 . (ب) نم ةرابعلا تطقس (۸)

 ‹ةبتع يف طرفأ» :(د) يف هحرشو .(ب) نم اهحرش عم (15-19) تايبألا تطقس (9)

 . «ههجاو دقو اميسال

PVE — 



 . هب ةّهجاو دقو امّيس ال ءدحلا هيف ٌزواجتو ءطّتشاو ءبّتعلا ك طرفأ

 مم هب نم يتاملك َتَعَمْسَأَو يبدأ ىلإ ىّمْعَألاَرَظَن يذلا انأ ٠

 ةانركذ دقو 1 "هتاملک تعمسأو» :«هبدأ ىلإ» :لوقي نأ بارعإلا 2 ىوقألا

 ؟نانيع هل ْنمب فيكف يبدأ ىلإ ٌرظني ىمعألا ناك اذإ :يأ .ىضم أميك

 مصّتخيو اهارج قلَحلا ٌرَهْسَيَو اهدراوُش نع ينوفج َءلم مانأ 1

 كلالجإ نمو كلالج نمو كلج نمو كلجإ نمو كلجأ نم كاذ تلعف :لاقي

 :ناق . ارج لجأ نمو .كارج نمو]

 ) ےس (

(۲( 

(۳) 

2 

 ةللِج نم ًةادّقلا يضقأ تدك ةلط و تّققو راد مسز
 ت - 7 ت 3

 فيس فلكي ناك امّنِإو «هَملظَي مل لأ یلع لدي اذهد : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . ةربصلاو ملح اب مهحلصأل يّبتملا ءاش ولو «ةميدق هل ْمِهيحص ءَءامدُت ىلع ريفا ةلوّدلا

 . طقف «لك يف اذه هبهذم ناك نکلو» :داز هنکلو :(ك) نم اهدعب ام طقس

 .(ك) نم ةدايز

 ةنازخو 747/١: ؛يلاقلا يلامأو ١34/8 ؛ يناغألاو ۱۸۷ ؛ هناويد يف ةنيثب ليمجل تيبلا

 ۲۳ /۲ ؛حييرصتلا حرشو 007/١: ؛ءيلآللا طمسو 2194و ٤/ ۸٤ ؛رردلاو ۰۲۰/۱۰ ؟؛بدألا

 ۳40/۱ ؛ ينغملا دهاوش حرشو ٠١« /٤و ٠۱۹و1١۸ /۳ ؛بيبللا ينغم تايبأ حرشو

 217١/١ ؛بيللا ينغمو ؛(للج) سورملا جاتو «(للج) برعلا ناسلو «4 07و

 ,2”ا/١/4 ؛ فاصنإلا يف ةبسن البو . ٤٠٥۵ /۷ ؛نيعلا باتكو :7774 /۳ ؛ ةيوحنلا دصاقملاو

 ۲۸۵ ١/ ؛صئاصخملاو « ٥٥٤و 524 ؛ ينأدلا ىنجلاو «الال /” ؛كلاسملا حضوأو

 حرشو ۱ ؛بارعإلا ةعانص رسو 0۲۸و ٤۲و ۱۹۱و 125 ؛يناملا فصرو ٠۰ /۳و

 حرشو ٠۲۷١ ؛ ظفاحلا ةدمع حرشو لالا“ ؛ليقع نبا حرشو ٠١١/۲ ؛ينومشألا

 ۳۸۵ /۲ ؛عماوهلاعمهو , 175/١ ؛بیبللا ينغمو 207 /۸و ۱۹و ۸۲ /۳ ؛لصفملا

 . ٠١ ؛ يعمصألل دادضألاو ؛١4 ؛يرابنألا نبال دادضألاو : ۹۲٤و

 رسكب رداصملا بلغأو ناويدلا يف يهو . لصألا يق تدرو امك ميملا مضب , «مسر» انطبضو

 ر ليمجل ةديصق علطم تيبلاو بر ةّين ىلع ميملا

 مالو —



(1) 

(00 

(۳) 

(4) 

(0) 

CU. 

(Vv) 

 ر  ايعارلا لاقو ۲ لك 03
. 4 0 

 ف -

 .''ريثك لاقو /ٍ

 اتتود ٌقرَخلاَو ء ءامسا ىلإ ينينح

 .(0ضيأ ٌلاقو
 و رو TEE و

 مكدو ةاعارم نم اًنأريخن

 00 نب ثراحلا لاقو
3 r 

 :'نونجملا َلاقو

 سليل كارج + نم َتّبَسلا بحأ

 ورب ياض

 ؟لزاسُم لصون شورفم يلصوو

 ا 9

 اهلالج نم ادعلا موَقلا يماركإو

 امشاجلا اتمشج َْمُكاَرَج لجأ نمو

 ت
 ا 5 ل + و م

 ؟ءاريسغ براصحم نسم تسعمج
- 2 

 2 ع م £ ي
 ٍدوهيلا نم مالّس اي ياك

 ٤ 2 e ”(v) ے4 لو و 2 Lg ووي هک

 :" لاق .هتبلج اذإ :اضيأ هتررج نمو .هتينج اذإ ؛هلجا ءىشلا تلجأ :نم هفاقتشاو

 2191١ ؛تايشحولاو «48/7 ؛نييبتلاو نايبلاو « 174 ؛هناويد يف ىليل نونج تيبلا

 . ٠۳و 17/7 ؛يناغألاو
2 2 

 . ۳٠۷/۳ ؛نايبتلاو ۱١١ ؛ هناويد يف يريمنلا يعارلل تيبلا

 البو .8//717 ؛نايبتلاو « 51/١ ؛ةغللا سيياقمو ء47 ؛هناويد يف ةّرع ريثكل تيبلا

 . (للج) برعلا ناسل يف ةبسن
 . ۳۱۷ ؛ريثك ناويد رظناو . هيلع رثعأ مل

 . تاقّلعملا بتك رئاسو « 40 ؛هناويد يف ةزَّلح نب ثراحلل تيبلا

 :ناويدلا ةياورو . (ررج) برعلا ناسل يف ةبسن البو . ۹۳ ؛ هناويد يف ىليل نونجن تيبلا
 سال 5 2 5

 . ذئنرح دهاش الو

 . (لجأ) برعلا ناسلو ء١١١٠ ١/ ؛ نآرقلا زاجم يف يسبعلا سرضُم نب ةبوتل تيبلا

 مالو



 و 2. ممم 7 5 و وِ 34 5 .٠ و . ع

 ةّلجآ انأ ل جاع ج اويزتحا دف منيب تاد حلاّص ءابخ لههأو
 ت - م ا ص 2 0 4

e.م  
 .هراجو هيناج :يأ

 و 5-2 2 24 ىل م و رر 4 5 ةر 5 ءه -

 مقفو ةسارف دي هتتأ ىتح يكحض هلهج هب هدم لهاجو .

 9 ملام ماعلا ناعم هلو ريفا كاع 537 مس
 .«اسانرف» دسالا ىمس هنمو «قنعلا قد «سرفلا» لصأ

 مسكي دشن نطق ٠ رابرت بو تيار ن١
 2 ةمرلا وذ لاق. بان ٌعْمَج «بوينلا g« »+ ءًاعیمج «ةجراخدو را

 كباوشلا بويا نيب ىَرَج ُفِيِرَع ةئئاكأجع َء ءاشفر يب در اذإ

 0 ت

 رک لاقو

 ةاهبويت داب قحلا طاعت مك اذإ .ةّيمَخ دوس ا!كلَمْلَمَو

 ٠ ليتل ر ارارملا لاقو

 بيذهتو ء(لجأ) حاحّصلاو ء(لجأ) سورعلا جاتو ء(لجأ) برعلا ناسل يف ريبج نب تاونلو
 ؛ريبكلا يناعملاو 488/١ ؛ةغللا لمجمو ؛ 14/١ ؛ةغللا سيياقمو ء١١/۱۹۳ ؛ةغللا

 :تيبلا ىوريو . «مهنیب تنک» ىوريو 1/4 /17 ؛صّصخملا يف ةبسن البو .. ۲

 ةلجآانأ ل جاع زيزعءيشب 2 م هثتعجف نينمآءابخ لهأو

 . ةلمهملا ءاَرلاب «اويرتحاد رداصملا يفو . لصألا يف امك ةمجعملا يزلاب «اوبزتحا» انطبضو

 ) )1١لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس ص٠١۲ .

 هانتبثأو ««ةيفخ ةيفخ- دوسأ» لصألا يف هطبضو . «كلام» هيفو 71/٠ ؛ هناويد يف ةّرع رّيثكل تيبلا )30

 .دوسألا اهيلإ بست ةفوكلا نم برقلاب ةدسأم رخو «باوّصلا وهو «ناويدلا يفامك

 : هيف هتياورو ‹ 54 ١/ ؛ ميج لا باتك يف ةبسن الب تيبلا (۳)

 سمخملا كارع يف حتاوملابّكص هبوين قعص ّنأك مامُزلا فنأ

 «قفص» نع ةقرحم «قعص» نأ ميجلا ققحم ىأرو .ًامات لصألا يف امك تيبلا انطبض دقو

 (دعب امو 404/7 ؛نويومأ) يسعقفلا رارملا ناويد يف تيبلا دري ملو .ءيشب سيلو ؛ءاغلاب

 . هيلع اذه كردتسي نأ بجيو «يورلا اذه ىلع تايبأ ةّدع هل عمج ققحلا نأ عم

 اللا —



 وو 2 3

 مد 52ج

 ر و 5 3 ال م هام دع

 :"اريجعلل يحي نب دمحأ نع نسحلا نب دمحم ىلع تارقو

 رهو 5 نإ وچ و رو

 روزج رافشلا نيب تعضو امك مهيويت نوگلعي يمصخو تجف
2 

01 57 ۲ 
 4 |قيقش نب رماع لاقو

 قلو م r ها د و 7 مس

 ا نوفرحب انيلع مھ بوین ِبسيبح ينب موي ن يفر يذب

 : رت رتنع لوق اذه لصاو
r.د ر 5 ت 2 2 ا  

 مست ريق هدجاو ىدبأ

 526 538 وبأ ًاضيأ هدخأو

 امم سيلا ةدش نم َلَيْخَه ٠ هتطيفح نم ُهاتفش تصل ده
 مر

 مرح هره داوجي اهتکردا اهبحاص مه نم يتجهمةجهمو .5

 وده سرف ىلع اهثكردأف هن تّبلط امك يسن بلط ناسنإ برو : :يأ

 ةبودُعلاو نّسحلا ةياغ 4ب مالك «مرح ُهرهظ» تيبلا رخآ ذي هوقو .ةلاح

 :"!سيقلا ءرما ٌلوق امأف . ("0فّرشلاو

(00 

00 

(۳) 

(4) 

(0) 

03 

00 

 نايبلاو ۲٠۹ ؛لوألا ددعلا ؛نماشلا دلجملا «دروملا ةلجم ؛ هناويد يف يلولّسلا ريجعلل تيبلا

 .روزج رافشلا تحت تفرص امك :ىوريو ١61/١ ٠ ؛ءيلآللا طمسو ؛17 ١/ ؛نييبتلاو

 . ا ؛بدألا ناويد يف ةبسن البو ٠ .(مرأ)و (قرح) برعلا ناسل يف يِضلا قيقش نبرماعل تيبلا

 1 . بيبح ونب موي : ىوريو

 . ٤0۷/۲ ؛برعلا راعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بتك رئاسو ء١١ ؛ هناويد يف ةرتنعل تيبلا
 . ٠١١ /* ؛ هناويد يف مامت يبأل تيبلا

 اهكردأف «هسفن تبلط امك [اذك] يسفن هتبلط ناسنإ برو :يأ» :(ك) يف هحرش نم درو
 .«داوج لا اذه ىلع هنم

 :يفعجلا رعسألا لوق نم وه : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ىّرفلاُرَدَم ال ليلا نوصُخلا نأ ىدرلا يسجن ىلع تل دقو

 .«عجر# : لاق مث «؛ًامرح نصحلا لعجف

 ا

 لكيه دباوألا ديق درسجنمب اهتانكو يفٌريّطلاو يدتغأدقو

 ها سو م-



 ري + ع و ياسا يب

 قئال قئار بذع «مرح هرهظ» نكلو ةتيودبو هُمدقتو ُهّلضف عقدي ال مالكف

 .هلهأو اننامزب

 (0هَدَّقلاَو فَكلا يرث ام ُهُلْعفَو  دَيِنادّيلاو ل جر ضكّرلا 2 الجر.

 : رج لاق امك« هرج ةحبصو ِهمئاوق عفو ًءاوتنما فص

 لارجألا لقانُم قاقّرلا مرض ىَدَلا دعب ْنِإَو ف رشم لکم

 :ةلوقو . هب هقذبحل روخصلا ٌءلمو هيرج ب ىّشوتي : يأ

 مدسقلاو فلا درت ام ُهُّلعفَو

 .مدقلاو طوسلا ؛ كيرحت نع َكيِنْغُي ةيرج :يأ

 “طي توما جوُمَو تْيَرَض ىَّتَح هب َنْيَتِجَوَلا نيب ترس فهرمو. ۲١

 عضوف ءجاومألا «يوملا» ب دارأو هب برص ىّتح نیقص هب قش ًافيس ينعي/

 َكّنديو ,دحاو نم نوکي ال ٌماطتلالاو ؟ «ٌمطَتليم : لاق هارت الأ ؛ةعامجلا عضوم دحاولا

 جوملا َنوكي نأ ٌروجي دقو. .هب نينجا َنْيَب ترس : :هلوق دحاولا قوف دارأ ِهَّنأ ىلع

 ٌرئاج ©“ !«لكّظلاك جوم مهيشغ اذإو» :لجو رع هلوقو ,ةزوجو زوج لثم ؛ةجوم عمج
 سمع و وے

 .رحبلا بگري نمل دوهعملا وه هَّنأل ؛ٌةعامج نوكي ْنأ ٌرئاجو :دحاولا هب دارأ نوكي نأ

 ©!لشلاوس اطرقلاون عْطلاوِرَحلاَو يورط ما ديبالا لْيِحلاَف ."؟

 هيف هداشنإ داعأو ء 504 ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبسو ءسيقلا ءيرما ةقلعم نم وهو

 . 1۹۷ص

 . صّنلا رخآ ىلإ «. . . ةيرج يأ» نم حرشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (1)
 ديرت ام هلعفو «كلذك هاديو اعم ناعقت هالجرف [اذك] رفط هيرج يأ» :(ك) يف هحرشو

 .«يرجلا ةياغ هدنعف ضكرلاو ءطولا ينعي فكلا

 . ۲٠۳ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس دقو «دلجملا اذه نم ۲۹۰ص درو (۲)

 . «نيلفحجلا نيب» :نايبتلاو يدحاولا ىورو .(ب) نم امهحرش عم (۲۲و ۲۱) ناتيبلا طقس )۳)

 )٤( ؛نامقل ۳۲.

 . طقف لوألا دهاشلا رخآ ىلإ (ك) يف تيبلا حرش دروأ 0(

0 



 :ُ يلع وبأ هب ينربخأ ءهرداون ےس ديز وبأ ٌدشنأو .' سطرَفوإ ساطْرُفو ساطرق : :لاقُي

 س طرفو ةاود نم روي طم اهلها َراَدلا م عدوتسسا ثيَحب ناک

 ٍتيب ب هلم عمتجي مل ْنكلو ؛تيبلا اذه ذب هعمج ام ضعبب سالا قبس دقو
 »ماس

 :("!ذاَجّرلا نضع لاق .تَملع اميف

۲۳ 

(1) 

(۲) 

(۳) 

(0 

(2) 

030 

 هلاخ ناو ليلا معنا انآ ؟هلاوهأنم ليلا يري اذاَم

 هلايخ ْنِم ْعْرَجي ْنَمَك تسل هلايرس تلخ اجد اذإ

  eاا 1 (4)

 يرتحبلا لاق دقو :

 ر يبلاو ىجدلاو سيعلا عبار يلف ياوس اثات ابطا

 5 ne 1( م 20 ماض 010 2 مهرها ر ةر ر ريم م ص

 (!هكألاو ٌروُقلا ينم ّبَجَعَت ىح | ًادرفنم شحولا تاوّلفلا 4 تّبحص.

 . (ك) نم ةدايز
 هيبنتلاو « (سطرق) برعلا ناسلو ء١٠۸٤ ؛ديز يبأ رداون يف يليقعلا شحم تييبلا

 .(سطرق) حاحّصلاو ء(سطرق) سورعلا جاتو «741/؟ ؛حاضيإلاو

 . ١۷ص يناثلا دلجلا يف اهجيرخت قبس

 . ۲۹۸ص دلجملا اذه يف هجيرخت قبس

 ,رومألا هذه نم هتيب يفٌرعاّشلا عّمج ام لك سيلا : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 نكلو ءداعُلاك وهف «ضعب نع بوني هضعب ام هيف ؛هّممج يذلاو ؛ٌناسحإلا كردأ دقف

 هّضلاب دشنلاو «ةعاجشلاو ةّيسورُفلا يف ةياهن ناك يذلا ةلودلا | فيس هدشنأ هنأ بجعلا

 ناک ءراجحألا ضعب هجو نأ تننظل ُهسلاجو يبنتمل تيأر دق يأ الولو كلذ

 «هيعديام ضب ىريل تاوزغلا يف ُهَعم هّيحصتسي ءانه ءابشأ نم هنم حميم « ؛ ةلودلا

 ؟بشخ مأ ديدح هّفيسأ ملن انك ام : :لوقيو « هثيدحب دحتي جمب سارف [ابأ| /تعمسف

 امف < «لاتقلا ىلإ َدجَّلا جوخت عضاوم يف لّصح دقلو ؛هارن حنو ءطَق ةدرج ام ناك هلال

 اذه َناكف < هظيغيو «هلومأمو هسيئر دنع ناسنإلا فح ميسي امم اذهو «هنم كلذ فرع

 . «هموصُخ نم هل راصتنالا كرت ىلإ ةلوّدلا فيس اعد ام َدَحأ

 تمعز : :هلوق نم (ك) يف حرشلا دروأو . حرشلا ضعب هب قكأو ء(ب) يف ه هزجع دروأ

 6«. . .ةاورلا

FA, —-هل  



 وس ٌةراجح اهّسَبّلَت ضرألا نم ٌةَرَح يهو ؛ةراق عمج ب هروقلا»

 ري جار

 .حوسو ٌةحاس عمجلا ن نم اهّلثمو بول اهعمجو < ًاضيأ

 ٌةَبَدللا يهو 3

 يعمصألا یعدا دقو هيلع هلوخُد لوا 2ب يعمصألا لاس ديشرلا نأ يكحو

 :ُديِشّرلا هَل لاقف ًانسَحُم نوكي نأ دعب لّزِهو دج يذ لكل ةياوّرلا هترضحب

 اهاّمار نم ٌةراَقلا فّصْنأ دق

 نأ ٌةاورلا تمَعَر ؛نالوف اهيف ؛لاقف ؟ًايئدب ةملكلا هذه ىنعم ام: هل لاق مک

 و
 معزو ءاهتدش ينعي اهئاوألو اهقحس ىلع لُجرلا رينصي ال ,ضرألا نم ٌةَرَح ةراقلا

 ءقدحلا ج الإ ماهسلا اهل ٌعقت ال تناكو ,ةَعبابّتلل دامو تناك ةراقلا نأ ةاورلا ضعي

 اهيديأ 2و ٌقاوطألا اهقانعأ ب. "البلا دايجلا ىلع هبكوم ےب كلنا عم نوكت تناكو

 نم راف ٌجرخف < دّفَّسلل رسم ۾ هركسع ففوق .َناسح وبأ كاذ ّذإ كلّما ,ةروسألا

 :تلاقف ؟بّرَعلا ٌةامر ْنيأ :ىدان مت ءهسوق دبك 2 ةمهس )ضو دق ٍدّّسلا

 امهاماَر ٌّنَم َةَراَقلا فّصْنأ ده

 )كلا لاقو ,(!تبصأ :لاقف

 ااف ة ةف اماذإ اَنِإ امهامار ّنَم َةَراَقلا فّصنأ دق
 لم

 امارخأ ىلع اهالوأ در

 . ؛ماكأو ماكإو مكأو ةمكأ :لاقي» :(ب) يف داز هنکلو «(ب)و (د) نم اهدعب ام طقس (۱)

 .«رمحلا» :(ك) يف (0)

 .«عقو» :(ك) يف (۳)

 214٠0 /۲ ؛يرشخمزلل ىصقتسملا كلذ يفر ظنا . الم راص يذلا تيلل ةبسانم نمرثكأ نويرابخإلاركذي ()

 . ۱۹1/۲ ؛حاضيإلاو هيبنتلاو ۰۲۰ ٩و ۲۰٤ ؛يركبلل لاقملا لصفو

 هيبنتلاو ء(روق) حاحّصلاو «(روق) سورعلا جاتو «(روق) برعلا ناسل يف ةبسن الب تايبألا (5)

 يف يهو 0١27و 7١5 ؛لاقملا لصفو ء۰١۱۹ /۲ ؛ىصقتسملاو ۱۹١/۲ ؛حاضيإلاو

 :امه نالّوألا «تايبأ ةتس نم سماخلاو عبارلاو ثلاثلا ىصقتسملا
 اههاوهنمليخلاديصنانإ اهالاو نمو ىملس تسملعدق

 . اهالك ةيماد اهدرت : سداسلاو

~ FAY — 



 : ك لاق .لّوألا َرْيِسَفتلا يبنتملا دارأ يذلاو

 روو اهابُر مسح مرم امو املا تبه ام ولا اتص نو
 :")راق .ماكأو ماكإو مَّكأو ةَمَكَأ :لاقيو

 ؟مقألاو قلا حْفَسِب انوآر لَه اد شب عو ري سراو ف لئاَس

 : ديب لاقو

 اهماكإ بارلا ٌةَيِدْرَأ باَتَحاَو

 داود وبأ لاقو

 نويز لجرو ةلسر ديم ردققب راب حلاو مُكألا يِطَتْخَي

 :يركبلا | نع. ,لهس يبأ ىلع هتارق .رميحألا لوق اذه نم وحنو

 يطأ دكف ناسا ىوع ّْذِإ بتّدلاب تسّئاتساف بدلا ىوع
- 25 

 متا

 ۳ 02 الا دمع مم وه الر ه6

 ريمضو ٌةلَقم يل مهضغبُتو هراسكل سينألل يسنإ هللاوو

 ماش ها ريدم 059 روم م همم 2 م

 "مدع مكدعب ءيش لك انئادجو ° مهقرافت نأ اَنْيَلَعَرِعَي نم اي 4

000 

 مف

 قرف

)4( 

(0) 

00 

 قفز

(A) 

 : ")كتاف 2 ًاضيأ هلوق وحن اذه

 . .لّزت مل امو :هيفو 117 ؛هناويد يف ةّرع ريثكل تيبلا

 .«مكألا يذ» : كانه هاورو ء 4١ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس

 1 . 4١ص يناثلا دلجم ا يف هجيرخت قبس

 ءاهيف دري مل «يوّرلاو رحبلا اذه ىلع 51 ؛ هناويد يف ةديصق داود يبألو . هيلع رثعأ مل

 ْ .اهيلإ فاضي نأ ىرحو

 طمسو «(قرود) نادلبلا مجعمو «۷۸۷ ١/ ؛ءارعشلاو رعشلا يف يدعّسلا رميحألل ناتيبلا

 يف ةبسن البو . . .هللا یری :ىوري يناثلاو و, 01١ ؛ صوصللا راعشأو ؛: 0١ ؛ءيلآللا

 | حتفب لصألا يف هرميحألا» طبضو . 717/١ ؛رابخألا نويع

 .«هقرافث» :(ك) يف

 . (ب) نم اهحرش عم (17-18 5) تايبألا تطقس

 . ٥١١ ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا

 ممول



 ما مج يم لعلم ج ل

 00 تا انما نم مكس داو ةَمركَتِي مكنم انّفلخَأ ناك ام.

 :«ممألا»و !داجحأ امو .هانغأ امو ؛هردجأ امو ءهّنمثأ امو ءاذكب هّقّلخأ ام :ٌلاَقَي
 يل نيأ نمو : :لاقف < ًامجلس اهجوز ةيدايلا لهأ نم ٌةأرما تلأسو .برقلاو دصقلا

 قلتم ټر

 .""لوقي أ ًاشنأو وانه مجلس

7 7 3 
 امميتوأ یرکلا هب ءاج

 ًاعيمج اتعرزف نيتمارلاب ٌرّمأه .ناميَلس نب رفعج ىلإ مالكلا اذه يمن :لاق

 .ةرصبلا برق عضوم :«ٌةماردو . ًامجّلس امهرخآ نع

 .ةييرق :يأ .تبکو ددصو بَّقصو بّقَسو ممزو ممأب يراد :لاقيو

 اندساح لاق ام مكرس ناک نإ 5

 ةَفرْعَم كاذ مثيعروت انني . 77

 م رورو ر

 زجعیف ابيع انت نوّبلطَت مك. ۲۸

 رش نم َناَصْفْتلاو بيلا َدَعْبَأ ام 4

 مئأ مكاضرأ اذإ رجلامُف
 7 20 م ما

 ممذ ىهنلا لمأ ے فراعملا نإ

 كلا نوفا ام هلا هرو
 سا سل سرب »2 ت 8

 “ر هلاو بيشلا ناذو ايرثلا انأ

 0 ad & 03 م
 الو ؛بيشت ال اّنَْرْثلا نأ امكو :لوقي .ناصقنلاو بيعلا ىلإ ةراشإ :«ناذ»

 .ناصقت الو بيع كرش قحلي ال انأ كلذكف .مرهت

 )١( «قيقح يأ اذكو اذكب قيلخ نالف لاقي .ددصو بقصو ببسو ممأ :لاقي» :(ك) يفدحرش .

 ٠١/ 2554٠ ؛ةغللا بيذهتو ء(مجلش)و (مجلس)و (مور)و (ممأ) برعلا ناسل يف ةبسن الب تايبألا 6

 (مور) حاحّصلاو ء(مجلس)و (مور)و (ممأ) سورعلا جاتو ٤٠١ /۸ ؛نيعلا باتكو

 .هامّشِجَت وأ» ىوريو . ةمجعملا نيشلاب (مجلش) ىوريو .(مجلش)و

 عم (ك) يف حرشلا لماك دروأو .لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۳(

 . فالتخالا ضعب

 .(د) نماهدعيام طقس )٤(
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 سلا هدّنع نم ىلإ نُوليزي >> همعاوص يدنع يذلا ٌمامَعلا تيل .“

0 

 : اعف .يدّنكلا يرَسلا وهو ءاندّلب ءارعش ضب هذخأ

 هئاوثأ نم ياوس ٌظَحو يظح هقّرَب ٌةَليخَم نمل ءا ادفلاانأو

 يهو: :ةّميد عمج .«ميدلا»و . ةليخملا «قعاوصلا» ناکم لعجو ءظْقَللا َفّصلق

 . و ةثالث وأ نيموي مودت ؛ .نيللا رطملا

 سرلا ةداخولا اهب لقتال َةَلَحْرُم لك ينيضتقَت ىوثلا ىرأ ١.

 :مهلوق هنمو هب تضهن :يأ ٠ هتناقتساو .ءيشلا تللَقُأ : :لاَقي .ضهنت :«لقتست»

 :(")ىَرَفتشلا ّلاقو .تّلقتسا امو ٍضرألاو.َتَّلظأ امو ٍءامسلاو

 لقسم ة ل ءعلاب نزا ىوو يلع بلا فّلخ

 لاق .ن ادّخولا هلثمو .ريسلا نم ٌعيرس برض وهو دخولا نم ,«ٌةداحولا»و

 و ر م

 يدزألا ملم َّنْب ىل
 . ساي را ت ص9 جب 1 ما ممم

 ىئاسحمو ىير ىذ نامي داوی انب تدخو دف مدل صالقلا تيلق
 -. وو 2

 ي و ك ل # لح ا ورا
 .مسراو/ هريس كب مسر :لاقي ءاضيا هم برص وهو ءميسرلا نم «مسرلا»و

 .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس (۱)
 . كانه ققحملا قيلعت رظناو «(4) ةيشاحلا «۲۷۸ ؛هناويد يف ءاَّفَرلا يرسلل تيبلا (؟)

 :رعاشلا لوق اذه لنصأ» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۳(

 عضم كئامس نم يتب لحَمو اهدوجب بفئام كباس ىَرآَو
 .دهاوشلا طقسأو «ًافرحم ًارصتخم حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف تيلازجع ضعبدروأ (4)

 امحلا حرشو : 4878/7 ؛يقوزرملل ةسامحلا حرشو ؛ 77 ؛ هناويد يف آرش د طبأتل تيبلا (۵)

 قرش طاش تح نبالو .1+ ؛ يقيلاوجلا ةيلور ةسامخلا حرشو ۰۳۱۹/۲ ؛يزيربل

 نبالو ًارش طّبأتل بسنت ةديصق نم تيبلاو . 507/١ ؛يرعملل بوسنملا ةسامحلا حرش

 رظنا .ًارش طبأت يثري ىرفنشللو ءًآرش طبات تخأ نبال اهلحن رمحألا فلخلو « هيثري هتخأ
 . ٠٠١/١ ؛نييدلاخلل رئاظتلاو هابشألا

 . ٦۳٥ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (5)
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 مام 9

 .مسر الإ لوقأ ال ال :لاقف ؟ريعبلا مسرأ :لوقتأ :متاح يبأل تلق : :لاق دي دْيرَد نبا ىّكحو
 ('1؟لاق فيكف : :تْلُق «مساور لیا نم مسار وهف

ges مام - 4 - 31 3 29مس عمهم س 
 امسرأف ميسرلا يمالغ يريعب تس لکو 235

 .امهيريعب نامالُكلا مسرأف ميسرلا يمالغ يريعب تفّلك : دارأ :لاقف

 د متحدو نمل َنَكدحُيَل  ؟"اننِمايَم نع اريَمُض نكر نئ ۲

 . كانه لح :«ريمض»

 ١ُ نولحارلاف مهقرافت الأ اورق دقو موق نع َتْلَحَرَت اذإ .*6

 . اذهب ةَسفن بطاخي

 مصي ام ناسنإلا بسكي اًمَّرَشَو هيقيدصآل الي داليلاّرَش 04

 :لا نب هللا ديبع لاق .موصو هعمجو ؛بيعلا :مصولاو بيعي :يأ «مصي»
 ٌبحاصأ ْنَم مكيف ير مد الو  اهبيعتموصو ْنِم يتانش ع ام

 "راو هيف ءاوّس ةازبلا بهش صنف يتحار هتصنق امرشو .0 م6 ما 5 و ومو و 0 مرو هما مم هس شام م

 ناسلو ۰۲۳ ؛هناويد يف روث نب ديمح وهو .تفّلكو َءاجَّنلا اهيلجرب تدجأ :هردص (۱)

 أ ؛ةغللا لمجمو ٠٠۹١/١ ؛ةنللا | سياقمو ؛٠77 /؟ ؛ةغللا ةرهمجو ؛(مسر) برعلا

 :رداصملا ضعبو ناويدلا يق هردصو . (مسر) حاحصلاو ؛ (مسر) سورعلا جاتو

 .تفّلكو اروم ناعبضلا اهب ّراصو

 .ًاعيمج رداصملاو (د)و (ك) يف اب انذخأو ء«اهتمايم» :لضألا يف (؟)

 . (ب) نم هحرش عم تيبلا طقس ةرفإ

 . هح رش ضعب دروأ نكلو :(ب) نم تيبلا طقس 050

 .(ب) نم اهدعب ام طقس (0)

 اذه ىلع تايبأ ةدع كانه هلو ؛(١/41 ؛نويومأ ءارعش) هناويد يف دري ملو ءهيلع رثعأ مل (1)
 . ؛هللادبع» لصألا فو ءاهيلإ فاضي نأ ىرحو , عوضوملا يف اهب لصتيو «يوّرلاو رحبلا

 . ًامامت (د) يف دروأ امك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۷(
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 امو هيلع يل ,لئطف ياف .كئاطع ؟'![نخأ] ذي هل رده ال ْنَمو انأ ثيواسق اذإ :ن :لوقي

 ا"رساثلا ٌءالَضُق هيلإ لصي الام ذخأب حرف امّنإو ءهب َرفأ مل اذك ةدئافلا نم ناك

 تيبلا اذه ىلإ ٌتَلصو اًملف ءانولخ دقو ,ةديصقلا هذه ًاليل يلع ابأ تدشنأو

 ْ .ةظفح ىّتح ةديعتسي لزي مل
 "بج الو برعأل كدنعزوجت  ةَفنعز رعشلا لوقت ظفت ياب.

 هّلصأو ,نوُثلاو ياّرلا رّسكب «ةقنع .ز» مهتدحاو .مهتلقسو سالا ٌطاقس : :«فناعّرلا»

 0 سالا لاذر/ هب ةبشض "طق اذإ هنم طّقسي ام وهو ,ميدألا ةغ ةفنعز نم

 فئامُيلا هل مل نونا يمَح هدرأ ىح رسا يمال ينو

 وور

 :عرَقلا نب ليدعلا لاقو
 لدودعم ىرد 4 كبتتألبأل ًافنعز كمأَكْنَدلَواَملِجِعاَي

 ءاهتعتهزو «سورعلا تّقنَعَر : :لاقي .ُنيِيرَتلا يهف ؛ ,©!امهحتفب ىةَفَنَعُرلا» ماف

 : راق .( اهتز اذإ :اهتتزو
 03 5 23 عع

 تتزتلاب يحلا هاتف نإ مكاف اوز نالُف ينب

 .(ب)و (د) نم ةدايز (۱)

 «ءالضفلا ًالإ» :(د) فو .(ب)و (د) نم اهدعب ام طقس (۲)

 . دهاوشلا ادع حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأو .(ك) يف حرشلا ضعب دروأ (۳)

 )٤( كلذ ادعام طقسو ««هفارطأ نم» :(ك) يفداز .

 «. . .ةفنعرلا امأف» : ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (4)

 . هيلع رثعأ مل ()

 ۳۰٤/۱-۴١۲(. ؛نويومأ ءارعش) ؛هناويد يف دري ملو . هيلع رثعأ مل (۷)

  (A)«نوثلاو يالا حتفب» :(ب) يف .

 )٩( .مهل تسيل :لوقي» : ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس . .«

 ) )۱١؛ةغللا سيياقمو ء١۲۷۹ /۲ ؛نيعلا باتك يف ةبسن الب تيبلا ۳/٦ ؛صصخملاو 284/5

 جاتو ء(عنهز)و (سدس)و (تتز) برعلا ناسلو ء۹١١٠ /١٠و 778/7 ؛ةغللا بيذهتو

 . مكءاسن اوعنهز مي ينب :ىوريو . (عنهز)و (تتز) سورعلا

- ۸~ 



 ; يحامطلا دايز لاتو 015 حالا دان لاق

 مجملا ميلست الو برعلا ةحاصق مهل تسيل : :لوقي ««مجع و برع :n هلوقو

 .ًائيش اوسيلف .برعلل ةحاصفلا
 رك هنأ كإردلا َنُمْض دق ةَقم هنأ 5 كباس ن. ندي همه م6

 ةملكلا ىلع "مَقَي دف «ٌمالكلا»و ؛تاملك ثالث ْنِم لقا ٌنوكي ال «ملگلا»
  ًامّلكتُم ناكل ءًاديز :لاقف ؟تّيرض ْنَم :هل ليقول ًاناسنإ '[نآ] ىرت الأ :ةدحاولا
 ْنم لقا ٌنوكي ال ٌمِلكلاو ؛مهدنع ريثكلاو ليلقلا ىلع ٌعقي "إد م الكلاف .مهدنع
 اذه :هيوبيس لاق كلذلو ٠ نو ةئفكو ,قينو ةقبت ةلزنمب ةملك عمج هلال ؛ ؛تاملك ثالث .
 :ءايشأ ةثالث رسي نأ دارا هنأ ؛هالكلا ام: :لقي ملو ,ةيبرَعلا نم ملكلا ام مع باب
 ىلع عي نأ ُنكمُي ام كرتو .ًاعمج ًالإ ٌنوكي ال امب ًءاجف «فرحلاو لعفلاو مسالا
 انّربخأو .4بّيْطلا ملكلا دَعصي ُدَعَصَي هيلإ» : "لجو ع هللا لاق .ةعامجلاو (”ةدحاولا
 رضب نع ٍليوط ثيدح 4 يبل نبا نع. .هّمع نع ٠ ,نّسحلا ن دمحم ركب وبأ
 00 هتركس نم قافأ دقور// .لاق هنأ لمعلا ٌلوُخَدَم ناك نمم برعلا ناّبش

 اروُمولا بكري اليك ةَمطْخاف ارو ةا ملا تّلجترا ا ذإ

 .هيلع رثعأ مل ()

 حرشلا لماك (ك) يف دروأو .ةميركلا ةيآلا رخآ ىلإ حرشلا هب قحلأو «(ب) يف هزجع دروأ (۲)

 رقت لصألاك
 .امهنع «عقي» انتيثأف ««دق» نود نم عقي» :(ب)و (ك) يقو « «مّدقت دق» لصألا يف ۳

 .(ب)و (ك) نم ةدايز ()

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (©)

 .«دحاولا» :(ب)و (ك) يف (1)

 . «یلاعت هللا لاق» :(ب)و (ك) يف (۷)

 ) )۸؛رطاف ۱١ .

 .«نم باش نع» :(ك) يف (4)

 .اهيلع رثعأ مل )٠١(
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 اروي نأ مامُزلاب هعَرذاو

 ىلص هللا لوسر ()اشاح ,هتحاصف ےس ًائيش قولخلل تعمس املق مالك اذهو

 .ملسو هيلع هللا

 ا لك
 : را لاقو

 اشرد فتقادي يشن اهب ميك ضع ماي

 .(ك) نم ةيلاتلا ةرابعلا تطقس )١(

 . 458 ؛ هناويد يف ةّرع ريثكل تیبلا (؟)

- AA — 



۳7 

 : هب ثناك ةَّلع ّنم ىفّوع دقو ءًاضيأ هبطاخب ءلاقو
 2 ۶ 2 2 تر 2

 ئالا ئادا ىلإ َفلَْع ٌلازَو  مرَكلاو تيفو ذإ يفوع جلا ١

 هارت الأ .كل هللا َرَمغ :كلوق ةلزنمب سيلو ءءاعد ال ٌرَّبَخ عضوملا اذه 2ب «لاز»

 كلذكو ريخ تيبلا ردص نأ ًاضيأ ىرتو ؟هدجي ناك ام لاوز دعب اذهب ةبّطاخ امْنِإ

 ا ١ 1 ةةزجع

 ميدلا اهي تلهْناَو مراكملا كب تَجُهّتِباو تاراَغلا كتحصب تحص . ١

2 

 مق اهم سج هتف امك اهَقْراَف ّناكٌروُن سمشلا عجارو. ۳

 ي (ثيح الإ ثیغلا طقسيام كالم يضِراَع نم يل َكلُقَرَب حالو ٤

 .ةَسفن بالا :ن :ضراعلا :لاقيو مقلا لخاد نم َباّثلا يلي ام لوا :«ضراعلا»

 لاق

 ريباامكنإ ضراع اهلل فتق
 هزم عجم م

 : رتنع لاقو
 مفلا نم كيل اهضراوع تقبَس ةَمْيِسَقِب رجا ةَراَف ْنأَكَو

 مع

 ‹ء۷۹٠ /۲ ؛يليلفإلا نباو 77/5 ؛دمحأ زجعمو 2700 ؛هناوید يف تايبألا ()

 . ٩۱/٤ ؛يقوقربلاو ۱۷۲ /۲ ؛ يجزايلاو ۰۳۷۵ /۳ ؛نايبتلاو «017 ؛ يدحاولاو

 :(ك) يفو .«بّيَطلاوبأ لاقف « اهدَّجَو ةّلع نم ةلودلا فيس قفوعو# : (د) يف ةمّدقملا )١(

 ةمدقملا تطقسو . طقف ««يف كلذو ءٍلمُد نم هب تناك ةّلع نم يفوُع دقو ءاضيأ لاقو»

 .(ب) نم اهحرش عم )١1-5( تايبألاو
 .ًامامت لصألاك (ك) يف تيبلا حرش درو (۲)

 «نيحد :اهقوف بتك مث ءلصألاك «ثیح» :(ك) يف اهاورو ««نيح» :(د) يف )۳(

 )٤( ۲۰۰ص دلجملا اذه يف هجيرخت قبس .

 . ٤١۹ ؛برعلا راعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بتك رئاسو ٠۲۳ ؛هناويد يف ةرتنعل تيبلا (۵)

— ۳۸4 — 



VI E :' ارخآلا لاقو 
2 4t4 8 ھه 4 2-0 م ر و 4 

 لقأ وأ ةتهللا اسهماهط لهتمااهضراع زيسجع/
 رو رورو ب ا سل مج مار ةر 03 روم 4 سام صم سا و ص٠ و 7 7)

 ١. ؟مدخلاو مودخملا هيتشي فيكو ةهباشم نم تسيئو ماسحلا ىمسي

- 
 ا"لدجارلا لاق .ًاضيأ هّتيمسأو ءاذك هّتيمس لاقي

 ؟اهراثيإ هب هللا كرا اگرابم امس َكامسأ هللاو

 .فيسلا نيبو هيب ةهباشُن ٌةيمسّتلا تسيلو :يأ
 مام ۰ م هر ما صا ه م وم و رو مرم

 “هجَعلا هتاسحإ 2 برعلا كراشو هدتحمبايثدلا 2 برعلا درم.

 مدع م م 0 و و 7 م چ م هل ها
 ا سولو وسلا : : اهلثمو ءلصألا : ًاعيمج دكحلاو را ءدتحما |

 را SES و

 هوس

 sS قدم ءيس بطي نم اسنأ

z يهم 

 0 يف 2:

 دستحملا مق دتحلا دتكلاب
- 

 ناسل يف ةبسن البو .(نهل) سورعلا جاتو ء(نهل) برعلا ناسل يف يريبّدلا ةيطعل ناتيبلا )١(
 سورسعلا جاتو ء١٠٠٠ ١6/ ؛ةغللا بيذهتو 23١1/7 ؛ميجلا باتكو «(للف) برعلا

 . (للف)
 دهاش رخآ ىلإ لصألاك حرشلا قحلأو « طقف «ماسحلا ىمسي» :(ب) يف تيبلا نم دروأ (۲)

 . «ًاكرابم ًامس كامسأ هللا : لاق هتيمسأو اذكب هتيمس ةهباشم [اذك] ح يف» :(ك) يفو .زجرلا

 . ۳٣٠٠ص يناثلا دلجما يف امهداشنإ داعأو ‹ ١٠٠ص لوألا دلجملا يف امهجيرخت قبس (۳)

 نم لوألا تيبلا ةياهن ىلإ لصألاك (ك) يف حرشلا دروأو .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس )٤(

 «لڌج مركأ» :لوألا دهاشلا

 . (لذج)و (اضأض) سورعلا جاتو «(ًأضأض)و (ابأب) برعلا ناسل يف ةبسن الب لوألا تيبلا (0)

 . ۸۳۳ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (7)

۳۹۰ 



 ألا هئالا2 بقت نو 2 ةهقرصُن مالسإلل هللا صّنخأو .۷
 رر« م 4 شامي اس ر مسام 0 2 4مر

 “اوملس دق سالا لكف تملس اذإ ةه ءرُب 2 كصخأ امو.

 ةّظفلف ءًاعمج ىنعملا 2 ناك ناو الك ّنأل ؛ملتم دق سالا لكف :لاقي ْنأ ةجولا

 يلع هّلمحف , 04 ًادرَه ةمايقلا موي هيأ ملکو :لجو رع هللا لاق امك ,دحاولا ٌظْفل

 لگول :لاقف رُخ عضوم لب ىنعم ا ىلع ,همسا رع ةّلمح دقو .ةجولا وهو ءظَقّللا

 ؛اَنَنآ :لقي ملو .(" 4 اهلك نأ نيثثجلا اتلك» :یّلاعتو كرابت لاقو/ (نيرخاد هر هوتا
 :" شعألا ًلاقو . دحاولا | قل اهّضفل «اتلك» ّنأل

 هالو

 . ب اودار . آو رف دوب اسقان تحّيصأو اوداز مهن ةَماعد اعزه ناك َمُكْيَوَبأ الك

TEST 
 مكنيب مكلك متنأ :لوقتو ءِظْقّللا ىلع ُهَلمح هنأ ؛«اناكد : :لّقي ملو ««ناک» :لاقف

 ىلع 5 ٌةدئاع «ُءاهلا»و .هدعب ةامجلا هنع ٌريخلاو ءًايناث ءادتبا «مکلک» » لعجت «مهرد

 ٌلمحتف مهرد مگنیب مك :لوقت نأ ٌروجيو ,مهرد هل مكمالُع متنأ :لوقت امك ؛هظفل

 .كل ُتركذ امل ءدوجأ «َماقدو ٠ َمتمُّك مگ : ًائدتبم لوقت امك ,ىنعم لا ىلع « 0

 .(ب) نم تييلا طقس )١(

 . حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف هزجع دروأ (۲)

 8 ؛ میرم )۳(

 .۸۷ ؛لمّثلا (4)

 . ۲۳ ؛فهكلا (0)

 2847/7 ؛فاصتإلا يف ةبسن اليو .(معد) ةغالبلا ساسأو : 149 ؛هناويد يف ريبكلا ىشعألل تيلا (1)

 ٠٠١. /۳ ؛صئاصخملاو ۳1۱ ؛ةاحّتلا ةركذتو

 ب موو
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 ىلإ ٍنامألا نع ۶ اهوُملسأ اهلهأ ناك نأ دعب ثدحلا ماب انب ركذيو :هحدعي هب لاقو

 1 !ثّدَحلا ا ةعق ةعقولا دعب اهات هدشنأو ملا هتئبا ناو ودم َقْيرْطَب

 0 راک ماركلا ردَق ىلع يتأكَو مئازعلا يتأَت مزعلا لهأر دق ىلع ١.

 (9مئاظعلا مْيظَعلا نْيَع 2 رْفصَتَو امهّرافص ريفصلا نّيع 2 مُظَعَتَو .؟
 57 مرو ت د ےل ص # سار ر م 4 مام لارا عمير

 ("!راضحلا شويجلا هنع ترجع دقو همه شيجلا ةلودلا فيس فلكي ٣.

 2غ١510/1 ؛يليلفإلا نباو :415/5 ؛دمحأ زجعمو ءالال4 ؛هناويد يف ةديصقلا (#)

 . ٩٤/٤ ؛يقوقربلاو ۰۲٠۲ /۲ ؛يجزايلاو ۰۳۷۸/۳ ؛نايبتلاو ٩٤۸ ؛يدحاولاو

 اهلهأ ناك دقو «ثدحلا رغث وحن هللا همحر ءةلودلا فيس راسو» :(د)و (ك) يف ةمّدقملا )١(

 موي ةلودلا فيس اهب لزنف « ةئمئالثو نيئالثو عبس ةنس قتسمدلا ىلإ نامألاب اهوملسأ
5 2 

 طخف «هموي يف أدبو «ةئمثالثو نيعبرأو ثالث ةنس ىدامج نم ةليل ةرشع يتنثال ءاعبرألا

 ساقلا نبا هلزان ةعمجلا موي ناك اًملف «هللا دنع ام ءاغتبا «هديب هلوأ رفحو «ساسألا

 سورلاو نمرألاو مورلا عومج نم لجارو سراف فلأ نيسمخ وحن يف ينارصّتلا قتسمد
 لوأ نم ةرخآلا ىدامج السنا نينثآا موي فاصلا تعقوو «ةيرزخ او بلقصلاو رغلُلاو

 نم ةئمسمخ نم وحن يف هسفنب هيلع لمح ةلوّدلا فيس ّنإو ءرصعلا تقو ىلإ راهتلا

 فالآ ةثالث وحن لتقو «هب ىلاعت هللا هرفظأو همزهو هبكوم دصقف «هلاجر فانصأو هناملغ
 «ضعبلا ىقبتساو « مهركأ لتقف «هتيخارأو هتيرآلخسا نم اقلخ رسأو «هتلتاقم نم لجر

 ةئبا نبارس أو هتنبا ىلع قتسمدلا رهص وهو ودنفلو ودنمس قيرطب روعألا سكوف ٌرسأو

 ءاثالثلا موي يف ؛ اهنم ةفارش ّرخآ هديب عضوو ءاهانب نأ ىلإ ثدحلا ىلع ماقأو «قتسمدلا

 ةلوّدلا فيس اهدشنأو «لاحلا فصي بيطلا وبأ لاقف . بجر نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل

 .طقف «لاقو» :(ب) يقو .«ثدحلاب ةعقولا دعب

 .«ليوطلا نم» :(ك) شماه ىلعو .(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ )00

 .(ب) نم تيبلا طقس (۳)
 . حرشلا ضعب دروأو ««مراضخلا شويجلا هلوق» : لاق هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس ()

Y~س  



 «مراضخ» : هلثمو ءءاملا ميظعلا ريشكلا وهو ؛ مرضخ عّمج : :«مراضخلا»

 cr م“ ع و 8 كور جي

 ركنأو/ - مديد «نيعس»و «برعذ»و «لسيط»و «سيط»و «مضخ»و ر

 .رحبلا فصو 2ب «مرضخلا د ىعمصألا

 »م «* - 02 م م ماس - 3 م" و شت مر

 °ةغارضلا هيعدت لام كلو هست دنع ام سائلا دنع بّلطيو .؛

 2 2 رو و ص چ 0 3
 :" يعمصألا دشنأ . «مغرض»و «ةماغرض»و «ماغرض» اهدحأو نسل :«مغارضلا»

 مزامُز هلّيغ لوح دسألل الَجلأج ْذإ هتافاح 4 ناگ

 2 م م و6 0 تھ ه2 2 رر عا مر

 ("!وصاشّقلاو اهثادحأ الَكاَروسم ةحالس ًارمع ريّطلا مكأ يدفن .

 ءاهرمع لوطل « معشق مأ» :ٌةينمل ةن | تّيمس هنمو ٠ ءرُمعلا ليوُطلا رسّتلا :«معشقلا»

 ل هو

 تيمكلا لاق . معشق : :ًاضيأ ٌلاقيو

g77 “qr”د 5 ا 7 ا يب مب ميل +  
 بدهأ معاشقلا يبهشلا نم فادغ هشوت رديب ىوش دق ةبيشو

 : ةَ نبا َلاقو
 امعاَّشَقلا َروَسنلاو اهتم لَوَحلا ىلإ ةَّرْيَِتَع عابض انعيسشأل يرمعل

 یرجم ىرجف ٌةعامج يهو «روسنلا» دارأ هّنأل ؛ ًاقّنوم ءاّتلاب يدق : لاقو

 هلثمو .ةءارقلا تقو انقفاوت هيلعو بهذي ناک اذه ىلإ. ةحالس وسلا يدفن : :كلوق

 اريهرل هدشنأ ام

 .(ب) نماهدعبام طقس (۱)

 .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس (۲)

 .امهيلع رثعأ مل (۴)

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا ذروأ 49

 ةانثملاب «هشوني» اهيفو .47 ؛ تيمكلا تايمشاه حرش يف يدسألا ديز نب تيمكلل تيبلا (9)

 . ةيناتحتلا

 . هيلع رثعأ مل (5)

 « 477 ١/ ؛ةغللاةرهمجو ء(نمث) برعلا ناسلو « 717/8 ؛هناويد يف ىملس يبأ نبريهزل تيبلا (۷)

 ؛(نمث) حاحصلاو ؛(نمث) سورعلا جاتو ؛١/741 ؛ةغللا سيياقمو ١/ ٠١١ ؛ةغللا لمجمو

 .«بيصُتلا محش» :ىوريو . ۲۳۰ ؛يرجشلا نبا تاراتخمو

 موس



 مم مم ر يدي ر م و م هاه نى م» مام ممم 7
 نديلا نمثأ تزعو ءاتشلا راز اذإ فيدسلا محش هل باذي ال نم

 دما معد
 .«نمت» عمج

 بارع ٌثعمس : :ءالعلا نب ورمع وبأ : :لاق لاق .يعمصألا نع متاح وبأ ىكحو

 ؛قمحألا :لاقف ؟ٌبوُقَللا ام: :هل تلَمْف ءاه رقتحاف يباتك ُهنَءاج بوق رالف :لوقي أ ًاينامي

 .('ةيفينحلا لما اودارأ :اولاقف .مالسإلا تجد دم اذه ناك ام :ٌبرعلا لوقت
 مي“ .٠

 “اوقلاو هفايسأ تّقلخ دقو بلاخّمريَغبقلَخاهرضامو.1

 ؛هءادعأ لقب هّنأل «هحالس رولا يدق اهلجأ نم يتلا ٌةّلعلا اذه يَرَكَّذ/

 (9؟يئامّقلا نيَيقاَسلا يأ مّلعَو اهَتْوَل فرعَت ءارمحلا ثدحلا لَه .۷

 قي «ءارمح» اهلعجو لوألا اهئانب ريغ اهانب دق هّنأل ؛«اهّنول فرعت» ا[ :يأ]

 نأ ؛ءأرمح» اهامَس نوكي نأ زوجيو ,نوّللا رّمحأ ناك هب تينب ب يذلا ٌرجحلا نال

 . ب تق درا ءامدلا
 5 دةر ب 5 ه6 سم هرو م هم ر

 مجامجلا اهتَقَساهّْنِماَنَداَمَلَه ِهِلٌوُرُن لُْبَق رقلا مامقلا اهتقس 6

 كاع مسه عما 5 مهم وا

 .مورلا نم هلتف نم ءامد اهنم هبرقب تيرش :يأ

 و رل e ت شە م 2 رسام م - - 26 - ر

 مصطالتم اهلوح ايانلا جومو انَقلا عرقي انقلاو ىلعأف اهاَني.

 معاشقلاو ثادحألل انه اهروّسلا ريسفت : ةتكن» :مهدحأل قيلعت لصألا شماه ىلع (1)

 ًارفوم حالّسلا ءاقب اهضرع ىلتقلا يف روسشلا ضرع نأ كلذو .لوخدم ىنعملاو «ٌوشح
 .«ملعأ هللاو . .دمحت وأ ركشت لثم وأ . . يدني لدب

 .(ب) نم حرشلا عم (7-11) تايبألا تطقس (۲)

 نم بجعلاف «ًائيس تيبلا در ةغللا يف ناولألا ريسفت» : مهدحأل قيلعت لصألا شماه ىلع (۳)

 اهب لاسأ هنأل وأ ءرمحأ رجحب لوألا ءانبلا ريغ اهانب هنأل» :(ك) يف حرشلا دروأو . «هتابثإ

 . «اهضرأ تّرمحاق ءامدلا

 .رسفلا رشق نم ةدايز )٤(

 .(د) نم اهدعب ام طقس )٥(

 .«:هّلوق هب دهشيو «حيحّصلا وه يناّللا لوقلا اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (1)

f~ 
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 .اعمجو ادحاو نوكي نأ زوجي هلأ جوملا ركذ مدقت دق

 3 ا رر مم ويب ب سم ت رر م7 - - ص

 مئامت اهيَلَع ىّلتَملا "انج نمو  تحبصاق نوتجلا لثم اهب ناكو ٠.٠

 2 و E ي 9 ت 07 چ 2 7 ت و

 ٌتاذ تناك لَه اهّنأك تناك ءاهّن وعلا لم اوراصو اهب مورلا َلتُك ا :لوقي

 :""امامت يبأ لوقب هيف ال دقو ,نونج
 ا وو

 بلاطة مغ اهذوعي مل اذإ اهُنوُنِج نجي هاياطع اک

 مغار ره دلاو يطخلاب نيدلا ىلع اهتددرف اهقاس رد ٌةَديِرط ١١

 مراوَع كنم َنْدَحَأَياَمل نهو  َهَنْدَحَأ ءيه لك يلايللا تيفت 7

 ي . ! يريع هتفاو « ود توفي ءيشلا تاق :لاقي :7بشّتحلا لاق/ .ٌةتافإ ىريغ ُهّنَعَأو توف توفي ٌءىَّشلا تاف :ٌلاَقُي

 اهّلاَرَغ تافأ دقو َلَوُدَخلاَرْعَذ  امّيرو عيا َرَمَخ بام

 (:زاوجلا هّيَلَع ىَقْلُت نأ َلْبَق ىَضَم  ًامراَضُم الف هيون ام ناك اإ ۳
a.عب كورلا 7 ت م  oو ا ل ر لي ا  

 .موقيو موقّنو موقتو موقأ :لثم ,عبرألا دئاوزلا ىدحإ هلوأ 2 ناك ام :«عراضملا»

 مل ام زّيح بلخ ديف مقي مَ :لاقي نأ هتوف لبق هعقوأ العش یون اذإ :لوقي

 انه دارأ املا ا لاحلا | نيئامزلل حلصي عراضلا طلو لعق

 ع ىَهْنُي الو هب موي نأ

 .انتبثأ امك ًاعيمج رداصملاو (د)و (ك) يفو « «فيج» : لصألا يف 0(

 . ٠٠٤/۱ + هناويد يف مات يبأل تيبلا (؟)

 . هيلع رثعأ مل (۳)

 «(ب) يف همامتب تيبلا دروأو .ةحضاو ريغ ةريثك تاقيلعت نميألاو ىلعألا شماهلا ىلع (4)

 «. . .ىون اذإ :لوقي» : هلوق نم (ك)و لصألاك حرشلا هب قحلأو

 .«ظفلف» :(ك) يف (5)

 .(ك) نم «لايقتسالاو لاخلا» تطقس (9)

 . هب رمؤي نأ الإ عقوتيو ىوني نأ زوجي ال : (ك) يف ةيلاتلا ةرابعلا (۷)

(A)ٍرعشلل حلصت الو .رعشلا نّسَح ف دعي امم اذه سيل» : (ح) ديحولل قيلعت ل اصألا يف هدعب  

 نإ : ىرخأو ذدئيح فضي هنأ ؛نيمّلكتْلا الو «ةفسلفلا الو بطلا الو وحلا ظافلأ

 س و س



 ٤ مئاعدو اهل ساسآ نعطلا اذو ایده سوراو موردا ایج دری فو ۶

 نأ زو جيف ساس : اولاف دقو «ساسآ : :سأ عمجو ,ةساسأو طتئاحلا ما وه: :لاقي

 ومب روغی دبع لوق 2 لاعف ىلع ًالاعف اوعمج امك ,لاض ىلع ًالاعف اهوعمجف ,ساسإ عمج نوکی :

  5يامش نم يخأ يمول اَمَو

 ادذهف ءنسسأ : ًاضيأ اولاق دقو . .لامش ىلع ًالامش عمجف .يلئامش نم ذارأ

 .لُّدكو لاَدَق :اولاق امك «ساسأ ٌعَمَج

 “اظ شام ًالَو موُلظُم تاَمامُه مكاوُح اياَنّئاَو اًهومكاح د6

 ةباحصأ مسو .ةلودلا فیس مهكله لهآ اهمدَه مهدصتقب م اًونَعَو اومْلَظ ا :يأ .

Pp مام 

 اوف ُنُهَلاَم داّيجب اوَرَّس | ْمُهَّنَأَك ٌدْيِدَحلا نورُجی كوتا ۷

 مئامحلا و اهلثم نم "مهبايث مهتم ضيبلا فرعت مّن اوُقَرَب اذإ .۷

 .ضيبلا :ديري «مئامعلا»و ,َنشاوَجلاو ٌعوردلا ينعي :«مهبايث»و «فويسلا :«ضيبلا»

 مزامز هتم ءازو جلا نأ ذو “مح برَفلاو ضرألا رشي سيمَح .۸
 :«مزامزلا»و ءاهب تعمسل ْنُذُأ اهل تناك ول :يأ ٌةراعتسا «ًانْذَأ» «ءازوجلل» َّلَعَج

 .هوحّنلا نم ًائيش فرع ْنَمَلِإ همهفي ال تيبلا اذه

 )١( ةيناتحتلا ةانثملا ءايلاب (د)و (ك) فو . لصألا يفاذك .

 .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس (۲)

 . 70١ ص هيف هداشنإ داعأو ؛ ۹٤ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس دقو ۰۱۷۹ص درو (۳)

 )٤( لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ .

 2. يبتتملا ناويد باتك نم يناثلا مسقلا :رياغم طخب لصألا ةخسن نم ةحفصلا ىلعأ يف )(

 قشمدب ةيبرعلا ةخللا عمجم متاخ لفسألا يفو ء

 .(ب) نم حرشلا عم (17-18) تايبألا تطقس (1)

 ال :مهبايث» ديؤي تيبلل ينج نبا حرشو ؛«مهبايث» رداصملاو (د)و (ك) يفو ««مهلييارس» لصألا يف (۷)
 .«فويسلا مئامعلاو عوردلا مهبايثو ؛فويسلا :ضيبلا» :(د) يف هحرشو .«مهلييارسا#

 .رداصملاو (د)و (ك) يف امب انذخأو «ةمجعملا ميجلاو ةلمهملا ءارلاب «هفجر» لصألا يف (۸)

۳۹ 
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 :اجقلا لاق. هلخادتل مهقي ال ,ثوصلا يهو ,ةمزمز عمج

 مزامز هليغ لوح دسألل معارض ەرزۆت ٤ ّماغرض

 ر . 0 و . سا كت ماب

 “مجارتلا الإ ثادحلا مهفي امه ةمأو "نسل لك هيف عمجت .5
 383 ا

 .ءيودعلا لامسلا يبآ ىلع تّلخد :لاق «مهضعب نع يكحو . ناسللا «نسللا»

 وبا ناكو . )4ه موق نسلب ' الإ لوَسَر نم انلسرأ اموإ# : :ًارقيو .هينمأ رعش فتني وهو

 .ًايرْغُم ًاحيصف اذه ٍلاَمّسلا

r 
 جرفلا رعش: :«بسألا» :لاق ؛ىيحي نب دمحأ نع ,نسحلا نب دمحم انّربخأوا

 جرفلا وبأ يتربخأ .«شدحتم» ىنعمب وهو ,ثداح عمج : :«ثادحلا او - .«باسأ» ةعمجو

 : درب يبأ نب ٴ الالب وجهي ؛يدسألا يقع لوق يب ناميلس نم يلع ال لاق :لاق ؛بتاكلا
 بفم رب اهيكْرُماب الو ىحضلاب كما ثادح نم انآ امو

 ت

3 
 اهيلع ّفقي ْنمم تسل :لوقيف !ةفاَرَم تناك هما نا كلذو ,فيرط ئنعم هل

 و
 ذيج كمحل : اهل ٌلوقي ْنَمم تسل :لوقي ءبَيغَم رّهظب اهيكّرُماب الو ءاهنم يرتشي

 :"ونجملا لاقو .بيط كخيبطو
 و +م رو ماج م

 يئالخ دنع تمجعت ساف تیخأف نبأ ملف ىي تادحلا َّعّمُتيَتَأ

 .امهيلع رثعأمل )١(

 .مأللا ةحوتفم اهدجأ ملو .مآللا حتفب (ك) يف اهطبض (؟)

 . حرشلا نم ًاليلق ًاضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۳)
 رحبلاو 2777/7 ؛نمحرلا هب نسم ام ءالما :لاّمَّسلا يبأ ةءارق يف رظناو .4 ؛ مارا 05(

 . ۳۵۹/۱ ؛بستحلاو « ٤٠۵ /0:؛ طيح

 را )0(

 .قّركاب ماعطلا وأ محّللا خبطت يأ 03(

 ناسل يف ّيليقعلا كلام نب يتعلو . 1۸١ ؛تاّيشحولاو 2717 ؛هناويد يف ىليل نونجن تيبلا (۷)
 ؛ ٥۳٤ ؛قطنلا حالصإ بيذهتو ٥ ؛قطنملا حالصإو ؛(الخ) سورعلا جاتو ء(الخ) برعلا

 231١/١7 ؛صصخلايف ةبسنالبو . 144/١ ؛ملعلا فوشللو 6 ؛قطنملا حالصإ تايبأ حرشو

 . «ايئالخا» هيفو

۹۷~ 



 مومو

 1 !لهاك يبأ نب ديوس لاقو

 َطتسي مل هَرْيَغ اودارا و ًانَسَخ ًالَوَق تادحلا ممي

 يف اًدجارلا لاق. برملا هب تقطن دقو ,نامجرت عنج :«مجارّتلا»و/

 اطابنألا يقل نامُجرّتلاك

 و مصاص جام و - 00

 حص «ن هيو .رفاعز :«نارفعز» عمج ے لوقت و . احص :«ناحصحص»دهو :رفاعز :«نارفعز 2ے د كلذك
 رو يرل ما مه ا قصف رر 00 س6

 (ةرابضوأ مراص الإ قبي ملف هرات شفلا بود تقو ەل.

 نب ليقع ع لاق. ) ةمرابض» اضيأ لاقیو .ديدشلا ٌظيلغلا دسألا : :«مرابضلا»

EA1 : یر  

 حرشو ء1۹۲٠ ؛تايلضفملاو 210 ؛هناويد يف يركشيلا لهاك يبأ نب ديوسل تيبلا (1)

 . ٠١١/١ ؛نييبتلاو نايبلاو ‹ ١/ ۲١+ ؛ءارعشلاو رعشلاو 2817/7/7 ؛ لضفملا تارايتخا
 5 a رق لا 6 صد رکا س .٠ “اھ مر 2.

 .امهيف لوهجملا ىلع . عطتسي ملا : یوریو . ؛عمتسيالو . ةيناقوفلا ةانثملاب عمست : یوریو

 سورعلا جاتو ء(طقل)و (طرف) برعلا ناسل يف يدسألا ةداّقنل تايبأ ةلمج نم تيبلا (؟)

 25٠٠١ ؛قطنملا حالصإ تايبأ حرشو ؛ 187 ؛ قطنلا حالصإ بيذهتو «(طقل)و (طغل)و (طرف)

 .«نزام ينب نم لجرل ليقو» :ملعملا فوشملا بحاص لاقو ء٠١٠۷ /۲ ؛ملعملا فوشملاو

 حالصإ بيذهتو 47و 54 ؛ قطنملا حالصإو ؛(مجر)و (طغل) برعلا ناسل يف ةبسن البو

 0۸/۸ ؛ةغللا بيذهتو الا ١/ ؛باتكلاو : 47“ /” ؛ناويحلاو ۲٤۷ ؛قطنملا

 2775/١4 ؛صّصخلملاو ء۲۳ /۵ ؛ةغللا سيياقمو ۰۱۰۱/٩ ؛نيسعلا باتكو «707/15و

 2101/١ ؛بهذلا نيع ليصحتو «(مجرت) سورعلا جاتو ٠۳٠۸/۲ ؛بدألا ناويدو

 .091//؟ ؛ ظافلألا بيذهتو

 .هدسألا» :(ك) يف «مرابض» قوف بتكو . حرشلا ةيادب هب قحلأو «(ب) يف تيبلازجع درو )۳(

 .(ب) نماهدعبام طقس )٤(

 ةسامحلا حرشو ١/ ٤٠١« ؛يقوزرملل ةسامحلا حرش يف يرُلا ةع نب ليقعل تيبلا (5)

 ؛ يقيلاوجلا ةياور ةسامحلا حرشو ۱۹۷ ١/ ؛ملعألل ةسامحلا حرشو ءالالال ١/ ؛ يزيربتلل

 ةنازخو ,2خ60/ ؛ءىلآللا طمسو 4/1 ؛يرعملل بوسللا ةسامحلا حرشو 1۲

 .ًاعيمج رداصملا يف تدرو امك اهانتبثأو ««هنيعأأ» : لصألا يفو . ٠١١/۹ ؛بدألا

 - مو



 0 2 3 ےک يد لپ 7
 ؟ديجنلا ةمرايضلاةهيتعأأ ديبل ىبأ نبا اولأساو اوهاق

 - - 2 2 ت

 ("”رجاَرلا لاقو

 رطا م 1 رات بض ياس مكا
2 

 : i نب ديوس لاقو

 اًمراَّبْض نّيدعاسلا محض لزانأ ةكيلوموي ليئا تيبأ

 ب ھ4

 ديمح لاقو

 اتمتع ًءذح اهألو مُكألا ىلع ادحاذإ نييلاَحَلا مط مرابض
 17 7 هال هوا سلا © مل م 2 ماهر م اسقف هم
 ("امداّصُي ا نم ناسرفلا نمرو ؟لاًبَقلاو َعردلا عطقي ال ام َعّطَقَت ١.

11 

 2 < 78 7 را 1 َ
 .برض لإ 5 ةدشل اهتحت يذلا ايقلاو عردلا عطقي ال ام فويسلا نم ينه :يأ :«عطقت» 9

 اد وهو ىدرلا نّمج 2 كّنأك فقاول كش تولا 2 امو تَْفَقَو
 ىلع هدعب يذلاو تيبلا اذه يرجع قيبطت هيلع ٌركنأ ةلودلا فيس نأ يكح

 :لوقت نَا يغبني ناک : لاق هّنأو ءامهرودص

(1) 

(9) 

(۳ 

(€) 

(0) 

 كثف

 مساب كَرفثو حاضو كهجوو ٍفقاول كش تملا كامو تقَقو

 .اهيلع رثعأ مل

 .دعب امو ٠١۷ ؛لوألا ددعلا ؛ نماثلا دلجلا ءدروملا ةلجم رظنا . هناويد يف دري ملو . هيلع رثعأ مل

 اذإ نيبجاحلا طيرم ًارابض :ينميملا هدروأ دقو ٠٠١ ؛هناويد يف يلالهلا روث نب ديم تيبلا
 .انه سبللا لازأ دق ينج نبا نوكيو .«مجاعملا يف دجوي ال :رابض» : لاقو .ادخ
 :رداصملاو (ب)و (د)و (ك) يف يهو . حرشلا يف اذكه اهدرويسو «لصألا يف اهاور اذك

 .انقلاو ضيبلا . . . :ناويدلا ةياورو . ةيناقوفلا ةدحوملا نونلاب «انقلاو»

 نم يشف يأ» :(ك) شماه ىلعو . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 .«عوردلاك عطقني ال ام فويسلا

 ىلعو .٠. . .اذإ مئاّنلا نأل» : هلوق نم حرشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ
 حضاو ريغ قيلعت لصألا شماه

~۹۹ 



 هوم و
35 
 مئان وهو ىدرلا نَفَج ب َكّنأك ٌةَميرَه ىَمَلَك ٌناسرفلا َكبّرَمَت

 :هّلوق نال ؛نيتيبلا نيذه ثم رمل جملا ةَمَرالَم 2 َنوكي نأ نكلو

 متل يل و
 مئات وهو ىدرلا نَمَج 2 كنا «e e e 35 تر

 :هلوق ىنعم وه
 .. فقاول كش توما 2 امو...

 امب طاحأ هنج قّيطأ اذإ مئانلا 3 ٍردصلا اذه نع زجعلا اذهل َلِدْعَم الو
 .هتاهج عيمج ْنم هّتمضتي امب ٌنْذجلا قدي امك ناكم لَك ْنِم ُهَّلظأ توما نأکو ؛ثحت

 :ةلوقو اتوملا ٌةقيقح وه اذهف
 مساب َكْرْفَتَو ٌاصضَو َكَمْجَوَو  ٌةَمْيْرَه ىَمْلك لالالا كب رم

 ,حلقتف «لاطبألا هيف ملكت يذلا ُناكملا :لوقي ُهّنأل ؛هباشتلا ب ٌةياهثلا هذه

 ؟دعب لوقي هارت آلآ ءهب كتفرعمو ميظعلا رمألل كلراقتحال ٌانْضو كهجوف رسيو

 ملاع بّيَقلاب تنأ :موُق لوف ىلإ ىهنلاو ةعاجسفلا َر ادقم تزواجَت

 سا سه ر م ممر f4 م 2م ما مس

 "ساب كرو حاضو كجو ةميزه ىملك لاطبأالا كب رمت .۳

 0 5 م مش م ماع 8 ت .٠ ماه 5

 “هلاع بيَغلاب تنا موق لوق ىلإ 2 ىهنلاو ةعاجشلا رادقم تزواجت ..4

 الولو «بيغلا مّلع عم رگذت ال ةعاجشلا نأل ؛هلوأل ٌةرْهانَم تيبلا اذه رخآ چ

 باقعأب فراع لقاعلا نأل ؛ انياب دشأ رمألا ناكل لمعلا يهو «یھنلا» رد هذآ

 رْكد 2 ناك ِهّنأ الإ .بيغلا ملعب َيْلأ ناكل ٌةَناطَفلا «ةعاجشلا» عضوم ناك ولو .رومألا

 .(ب) نم اهدعب ام طقس 001(

 .(ب) نم اهحرش عم (؟177-0) تايبألا تطقس قف

 ملع دق هّنأك هنإ :لوقيف «بيغلا ملع نم ةعاجشلا نيأ :لاقيف لأسي» :(ك) يف هحرش (۳)

 اهدحو ةعاجشلا تسيل يأ» : (د) يف هحرشو .«هيلع فوخ ال نأ قّقحتو «رومألا ءاضم

 يف ديحولل هبسن ام ضعب مالكلا اذهو .«بيغلاب ملاع كنأ هب نظي ام كيف ىر دقف « كيف
 .ىرت امك لصألا ةخسن

 س غو س



 ٍمّلع عم ةعاجشلا َرَكذ نوكي ْنأ زوجيو ٠ .اهفّصو ظافلأ نم ٌةعاجشلا ٠ تناكف برحلا
 .("7توملا رذحي ملو ,عجشته ءهيلإ ريصي ام فرع هناك هّنأل «بيغلا

.Yo/ىاوقلا و اهتحَك ةاوَحلا توُمَت ٌةمّضِبْلَقلا ىّلع مهيحاتج تمم.  

 .مهرخ آو مهّلوأ تلتق : :يأ٠ اهرخآ :«كلاوخلا»و .حانجلا ( شدر لوا :«مداوقلا»

 داق ٌّرصَتلاَو تاللا ىلإ راصو بِئاَغُرصُتلاو تاَماّهلا ىتأ برضب .7

 الو ًارصَن كلذ رمت مل هسأر ب كقيس َلّصحف «كلودع تيرض اذإ :لوقي
 الو .أرصت كدنع كلذ نوكي ر ذئنيحف .هتبل ىلإ ٌراصف هسا فيَسلا قاط اذإو ءًارفظ

 . هنود ام كيض
ْ 

 ری

 تاّيثيَدرلا ترَقَح .۷
2 
 00 متاش حمرلل فيسلا ناك ىتحو اهتحَرط ىتح 85 9-5 042 م 01 2 4 -.

 تبحاصو ,حمُرلا ىلإ تسفتلت ملف ءهب يرزيو .حمرلا بيي تسلا نأك :ي
 .. "هب ٌحاِجّنلا بلطي بأ ؛فّيَسلا

 مراوصلا فافخلا ضيبلا هحيتافم امْنِإَف ليلجلا شا بلص نمو 8 ,VY ا ا يل ل 1 .

 نأ يغبني الف «ظافلألا ا عارمو رشا ةصانص اأ :(ج) ديحولل قيلعت لصألا يده 00(
 ءهدكَو رکا يهو « يناعمل سرح ناك لجر يبنتم يبا نكلو « بيغلا ملع عم ُةَعاجتشلَركد
 ىريدقف «كيف اهدحو ةعاجشلا تسيل : يأ . ىهثلاو ةعاجّشلا رادقم تزواجت : : ینعمف
 .«سْدحل ا ءاكدو نقلا قالص نم بيغلاب ملاع كّنأ هب هب نّظي ام كيف

 . طقف ءام يفاوخلاو انج لك فرط نم تاشير عبرأ مداوقلا» : :(ك) شماه ىلع (5)
 تيرضاذإ : يأ» : (ك) يف هحرشو . لصالاك حرشلا هب قلأو ء(ب) ين همامتب تلا ددأ )۳(

 . ادي ًارصن ةتددع هل ىلإ راص اذإف ءأرصن كلذ دعي مل هّسأر فليس فداصف ءاودع
 وأ اذه ىلع لدي ام هظفل يف نوكي نَا بجی ناك دق» : : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 0

 ش . «لاحّمف بئاغ ّرصّنلاو تاماهلا برضا ين أي نأ امأف < هيلإ ةراشإ
 . لصألاك ح ردنا بقحأو :(ب) يف تيبا زجع درد )0(
 ىَتْغَأ ان : يأ ءمتاش حمر يسلك ىلحو : : هلوق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (17)

 ماس.

 . هب هئا ةّلقو هروصُف نبل همش ا ی ار دظساس اکےکک

 .(ب) نم اهحرش عم (۲۸-۳۰) تايبألا تطقس )¥(

 س ع وو مس



 مهاردلا سورحلا قوق ترثئامك | "ورث بدُيَحألا قوق مهرن .4

 راد دیر أ بلحب تجرخ :لاق يلع وبأ ينئدحو . .ثدحلا ليج :«ببدييحألا»

 صرب يوحن ىوهأ دق مُنلَتَم س سرافب انأ اذإ وسلا نم ثودب اًملف ,ةلودلا فيس

 ى ينم برق امله .ًاقرَف ةبادلا نع يسفن عرطأ ثدكف .يردص ىلإ هددسو « .ليوط

 :يندشنأو ٠ :يبنتملا اذإف :ةماكل ريسحو ناسا

 مهاردلا سورملا قر ترن امك هك بديَحَألا قوف مهتر
 ر 5 سلا و ما وتر ت 5 ت 2

 !لجر اي ينتلتق .كحيو :تلقف ةوه نسحأ ءلوقلا اذه یرت فيك : يل لاق مث

 ابأ رَكذو < اهل كحضو < اهفرعف « ءبّيَطلا يبأل ةياكحلا هذه مالسلا : ةتيدمي انأ تّيكحف

 .هلثم هب لاق امب ءاَقلاو ظيرتلا نم يلع

 (©”ةعاطللا روكولا 0 لوح َترُتَك دقو ارذلا ىلع روكولا لْيَحلا كب سود.
9 

 مهتلتقف ,!'!لابجلا سوؤر ىلإ مهيلإ تدعص ًايرد كيلع اوُدخأ اذإ :لوقي

 ؛ "تاق أ ءأركوأو : :ًاضيأ «أركو» اوعمجو ,روكولا لوح معاطملا رثكت كلذلف ؛كانه

 ركوألا حارسفُك ًاسخارف 92

 (ءدالّصلا قاّتعلا يهو اهتامأب اهتز كا ختفلا حارف نُ ١"

 ءاهشُيِر و اهحانج] نّيلل كلذب ْتّيَمَس .نابقعلا يهو ءًءاختَف مج : :«عّتفلا»

 :“سيقلا ورم ةرما لاق. ("!لصافملا نيل : :«ختفلا»و

 )١( حرشلا يف اهدرويسو .ههّلُك» :(د)و (ك) يف .

 .«قوفو» :(ك) يف اهتحت بتك (۲)

 . (د) يف حرشلا ضعب دروأ م

 .(د) نماهدعبام طقس )٤(

 . (ركو)و (رشم)و (رسج) سورعلا جاتو ؛(ركو)و (رشم)و (رسج) برعلا ناسل يف ةيسن الب هريغ عم تيبلا_ ()

 يف (ختّقلا» قوف بتكو .دهاوشلا ادع حرشلا بلغأ هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (0
 . ءافلا حتفب «ختفلا» طبض دقو .«باقعلا» :(ك)

 .(ب) نم ةدايز (۷)

 «. . .تاّمألاو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (۸)

 .ًاقباس هاور امك باوّصلاو ؛«نأكد انه دروأو . ۲٠۲ص دلجما اذه يف هجيرخت قبس (9)

fof — 



 لالمش تأطأط نابّقعلا نم فوق © ةَوَقَل ِنيَحانَجلا ءاختفب ينأَك
 رع -

 "٠ رینگ لاقو

 نع :يعازا حم نب مشاه ف يبأ نع ,نيسحلا نب يلع ينربخأو

 فرعتأ : ًاموي ٌرمحألا تلخ يل لاق: :لاق «يعمصألا نع ؛ٌعئاط ْنوميم نب ساّيعلا

 ادفع عي دق هلل تمهوت ىٌح هيقدش ٌحّفنو هيدي لسرأف ءال : :ثلق ؟ءاحّتقلا باقعلا

 اً :لقعي ال اميقو :«تاهمأ» :لقعي نميف لاقي مد م عمج :«تامألا»و

 :°عارلا لاق .”2[لّصألا اذّه]
 2 ي م 2 0

 ال يحق نهفرّطو نهتامأ قرم رذ لم بتاج تاگ

 وبأ يندشنأ :لاق .ناطقلا ٍلهس وي يندشنآ .لقعي ال اميك «تاهمأ» ءاج دقو

 ريما | ساّبعلا

 عايرلا تاما سستم َر ٌراقع ةئاعفَو فورم لاوروف

 هالا سرضفلا يهو .«مدلص» عمج : :«مدالصلادو . ديف ام انيصقتسما دقو

 ر يلا مامحلا نب نيصحلا لاق .ةديدشلا

 امدّنص َءاَقَش ديسلاك ةكوبحمو ىدتلا ةبرضي ناحرسلاك درجأو

2 5 

 : ريك لاقو
 3 3 همسات م ت رر 2 7

 مدالّصلا يكاَدَملا لَك اذإ ماسح ىزا ىلع جب انّرس اذا اذإ يِرّيَسَو

 دع ريثكلو ؛ ينج نبا نع ًالقن 405٠ ؛ناويذدلا قّقحم هكردتساو «ريثك ناويد يف دري مل (۱)
 .يورلا اذه ىلع تايبأ

 . .مدالّصلاو» :هلوق ىلإ اهنم اهدعب ام طقسو «(ب) نم ةدايز (5)

 . ١1۷ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۳)

 . 1۷۲ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس )4(

 مس ؛ لضفملا تارايتخا حرشو ؛ 57 ؛ تايلضفملا يف يرملا مامحلا نب نيصحلل تيبلا )0(

 . ٠١١ /۲ ؛بلطلا ىهتنمو

 .يورلا اذه ىلع ةديصق هناويد يف سيلو .هيلع رثعأ مل (1)

 مس ب ىو ب



 .ضام :ماسحو ءاضيأ «مقالصلا»و
2 

 ت

 ؛اهتامأ اهّنَئَظ اهروكو ىلع تْفرشأ دقو ,كّليخ نابقعلا ٌحارف ثأر اذإ :ٌلوقُي

 :("اَرَخآ عضوم لاق امک ارو ةر و ٌةدش] نابقعلاك كليخ ّنأل

 نابّقعلا بكام نيب َندَمْصَي املاک ديلا رز ىلإ اورظن

 :"0لاق .ةَحرفأ :اولاقو خورو ,ٌحارفو ,ٌحارفأو ٌجرْفَأ :رُه جو

 نارفألا نسم ةّحرْفأ ءاوفأ ' اهنأَك ريثجلا ٌةذح اههاوقأ

 “قارا دّيعصلا 2 ىشمتت امك اهنوطُبب اهَتيَشَم تقل اذإ ۲

 ا 3 و مدي م 5 3 7

 .هرهظ ےب شّقْنلل ءمّقرألا يمسو ءاهريسفت ىضم دقو ؛تايحلا :«مقارألا»
 قل عال 3 و م ي هو روو م ع2 روو

 “4 مئال هجولل مادقإلا ىلع هافق مدقم قتسمدلا اذ موي لك أ ۳
 0 7 1 رو م يريم رر ب ووم

 "4 مئامّبلا ثويللا سير تَفَرَع دقو هقوذي ىح ثيللا حير ركنيأ ."؛

 و م 3 ور 7 7 0 7
 ْنع كتعاجش ْنم ُهدهاشيو :كرابخأ نم هعمسي ام هافكل ًامزاح ناك ول :يأ

 2 ےک

 .كتسبالم

 “شاوقلاریمألا تالمُح رهصلابو  هرهص نُباو هتباب هتعجف دقو ٥.

 .رسفلا رشق نم ةدايز )١(

 . ٤٠١ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (۲)

 لاقو ءاهقاوفأ : هتياورو .(خرف) سورعلا جاتو ؛(خرف) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا (۳)

 .«اهئاوقأ مكحما يفد :ناسللا ححصم

 )٤( (ب)و (ك) نم هحرش عم تيبلا طقس .

 .(ب) نم تيبلا طقس (4)

 .رداصملاو ناويدلاو (د)و (ك) يف ام انذخأو . «ردق» :لصألا يف (1)

 ىلع قيلعت لصألا شماه ىلعو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛«(ب) يف تيبلا ردص دروأ (۷)
 . حضاو ريغ تيبلا

 هجولا» :هلوقب (ك) يف هحرشو .(ب) نم اهحرش عم )۳١-٤1( تايبألا تطقس (4)

 . طقف «مجنلا وبأ لاق دقو «ةرورض نيعلا نكسأف «تالمح

 مس ع ص جدل



 تلا وبأ لاقو/ ٠ ملثم ب لوقلا قبس دقو ءةرورض نيعلا ٌنكسأف «تالمح» ةجولا
 ايَرَقَعلا فيصلا تارو ستو

 تجرخف ٠ فيصلا َءاج : يأ ءدرط : :«سن»و ٠ نحلا ٌةدش يهو «ةرغو» عمج ر

 :"!برَعلا ّنِم ةأرمال رمحألا فّلخ نع «يعمصألا نع يشايرلا دشنأو . ماوهلا
 3 مدعم تاسع
 تاحرَتو تاحرقب ر كير هبحاص بج نم امُهَرَيَخ جاف

 ھے تام د
 نع .مهجلا نب دمحم نع ءىسوم نب دمحأ نع دمحم نب دمحم ىلع تآرقو

 هل ءارقلا

 r را يورام 5 20 دي کای 2 ہم
 عورت بيبحلا تاوعدو غارق هنود لاح دقو روك ةوعد اعد

 ('صامملاو مهَماَه اهتلَعش امل اًيظلا هتوف باحصألا ركشي ىضم . سا هرم رب مه مما م 5 0 0 2 م مب مرر م ماا مام

 نأ .ةياحصأ ركشي : :يأ . لبق هانركذ دقو ءدْنُزلا وهو ٠ صنم عم : :«مصاعملا»

 :(9ءايداع نب لآومسسلا لاقو . نع مهب تآغش فويسلا
eومو »مام +  

 تيبَأ : اهل تلف لصَو ىلإ يستعد دف مصامما ء ارفصو

 مجاعأ فويسلا تاوصأ نأ ىلع ميف ةيفرشملا وص مسُهفُيَو .۷

pri ر 9 .٠ 2 م 
 مئاغ كتم اجت ام ونغم نكلو ةَئاهج نم ال كاطعأ اميرَّسُي 4

 مزاسه كرشلل دْيِحوَتلا ككل هريظتل امزاه أكلم تسَتَو .*4

 وّلَحا اذه :لوقت امك ««نكل» َربخ ًاعيمج ديحوتلا عم ُهَلعج هّنأل «مزاه» عفر

 .كّرشلل مزاه تنأ :لاق هلاک فوذحم أدتُبم ريخ هلال ؛ هعّدر نوكي نأ زوجيو :نضماح

péا 2 ر  
 مصاوعلا ال هب ايندلاًر ِخَتْفَتَو ةَيير الهي ناندع فرش 4

 ۲ ؛ريبكلا يناعملاو ء۳۷ ؛ هناويد يف مجنلا يبأل تيبلا )010

 .هيلع رثعأمل ()

 .هيلع رثعأ مل ()

 . (د) يف هحرش ضعب دروأ (6)

 .(د) نم اهدعب ام طقس (0)

 . ۱١١/۲۲ ؛يناغألاو ۸١ ؛ هناويد يف لأومسلل تيبلا (7)

 همس و مث س



 و مام م ةه ةو ر ورو فرار 2 واعر مام

 مظا يئإوه يطعم كئإف  هظفت يل يذلاردلا 2 محلا كلا

 دان تن الومْوُمْدَم انأ داق ىَفَولا 4 َكاياطَع يب ودك ينو
 ("هقامّقلا هيعمسم 2 تَمَقَواذإ ءهلجري اهُيَنِإ رايط لك ىلع .4"/

 ئ رو ءال )"4 u و 3 مي ف ك

 ءار نب ديوس لاق . طلتخملا توصلا ىهو ؛ةمغمغ عمج :«مغامفلا»

 اَنغامَض نبق نيه تلو هنابأ تنك لا باللى
 دقو .رئاّطلا ةعرش يرجي :ًاقباس ًاسرف :ينعي ؛هلجرب اهينإ راَيَط : هّلوقو

 ر زجارلا لوقب كلذ ب ذال

 ةرخأ و وا ف س ةرطام شاج قْرَيل | عملك ءاج

 يدا م

 رفاح هم ضرألا سمي نإ ام

 مصاع كنم الو ًباترم كيف الو ٠ ًادَّمَعم سيَ يذلا فّْيَسلا اهيا الأ .؛

 ملاس كتإ مالسإلاو كيجارو ىّلعلاو دجّلاو ماهلا برضل ق
 "ع 2 32 ريارر م # مم ساما ع سا ھے رق سام 8 مسار ۴ يم

 ؟مسئاد كب ادعلا ماه هقيلفتو ىقو ام كيدح نمحرلا يقي ال ملو.

x vk XK 

 «ةفلتخم تاوصأ» : «مغامغلا» تحتو . «ةعرس يف ودع يأ» :(ك) يف «رايط» تحت بتك )01(

 .(د) ىلإ ريشتسو

 .(د) نم اهدعيام طقس (۲)

 .دعب امو ۱۵۷ ؛لوألا ددعلا « نماثلا دلجلا ؛دروملا ةلجم رظنا . هناويد يف دري ملو . هيلعرشعأ مل (۳)

 اهيلع رثعأ مل )٤(

 : يئالا لحما ديز لوق نم اذه يبنتملا ذخأد :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )2(
 لل ل دک

 مئاوقلاَو اهئانعأ اهب ريسطُت ةرققب مانو لسيَخ : نولوقي

 ٠۲۷ ؛نويمالسإ ءارعش رظنا . ليخلا ديز ناويد يف تيبلا ىلع رثعن ملو] .ًاريثك هنود عّقوف

 .«[دعب امو

 س 40 س



۸) 

 ,مورلا ؛ كلم لوسر مهعمو «هيلع سوسرط ناسرف دوو رّكَذي ءًاضيأ لاقو
 ٣ مهلوخد ٤ تَقو .مهنم رضحمب اهاّيإ ةدشنأف ٌةَّنَدِهلا هم نويلطي

 مَع كوما لر ةَ حسو مامه مانألا لك اذك عار

 ةفص هّنأل ؛ ؟بصن عضوم 2« ذكدوأ :ىرأ امك: يأ ,«أذك» : :هلوقو ,عزفأ :«عارأ»

 .اةُمظعتسسيو فنم بجعتي . اذه ّلثم : يأ ءاذك اور: لاق هّنأك ,فوذحم ٍردصُم

 .ًءام مامغلا حسي امك كولملا سر هيلإ ٌتَبصناو

 (0ءايق ُدْيِرْيامْيفاهُماَيأَو  ًاسلاج َحّبصُأَف ايثدلا هل تاو.

 .هيلإ دصق كلذلق «دعاق» ْنم ًاظفل ُبذعأ «ًاسلاج» نأ ىأر

 c1 /۲ ؛ يسليلفإلا نباو ٤۳١/١ ؛دمحأزجعمو ٠ ؛هناويد يف ةديصقلا (#)

 . ۱۰۹/٤ ؛يقوقربلاو ۰۲۱۰ /۲ ؛يجزايلاو ۳۹۳/۳ ؛نايبتلاو ٥٥٩ ؛ يدحاولاو

 ؛ةصيصملاو سوسرط ناسرف هنع هللا يضر «ةلودلا فيس ىلع دروو» : (ك) يف ةمدقملا )00(

 ةنس مرحلا يف تيقب ةليل ةرشع ثالثل دحألا موي تدل بلطي ولا كلم لوسر میعم
 ةئمثالثو نيعبرأو عبرأ

 وسر مهعمو :ةصيشملاو أو سوسرط اسو وتلا فيس ىلع دروود: :(د) يف ةمدقملاو
 نيعيرأو عيرأ ةنس مرحلا نم تيقب ةليل ة ةرشع ثالشل دحألا موي ةندهلا بلط يف مورلا كلم

 . طقف «لاقو» : (ب) يقو . «مهلوخد تقو مهترضحب هاّيِإ اهدشنأ «بيطلا وبأ لاقف « ةئمئالثو

 ةديصقلا حرش طقسو . (د) يف حرشلا ضععب دروأو . (ب) نم هحرشو تيبلا زجع طقس (۲)

 . هعضوم يف هيلإ ريشن ام الإ (د)و (ك) نم
 .(د) نم اهدعب ام طقس (*)

 . (ب) نم اهحرش عم (1-0) تايبألا تطقس ()

 لوق هنمو «ًاريشك ملا هب سبتلي هلال ؛«ادعاقد كرت» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف ىفهدعب (9)

 ُدَحَّقلاو همه هب اتَدَمَق : لام 1 ةا «ننرعاملا عت اود لا لجو رع

 «هيلإ لدعف «هنم هزنآ رلاج»و «كلذ هّبشأ امو حراوجلا نم

 س جب ىف ل



 ماملهافَكْونماملاهافُك ًايزاغ ٌمورلا ةّنودلا فيس راز اإ ۳

 :("ريرج لاق .ٌةليلقلا ةرابّزلا :«مامّتلا»
r - FTمام ےس  r2 ا رر  

 ماسمل و ترايز نمو يلع مارح ُهَكْيِحَت نم يسشتب

 ت ر

 :یوریو
 تا ع وے ل رعت رو ت

e osماملەشرايز نو يلع رسسیزع هتيحت نسم  

 . اهتم هل ًايفاك َناك ول .ةنم ٌليلق اهافك :يأ

 ماز هيدي نام كي ةَمْكَح ساّنلا ذب نامزألا تق یتش 4
 1 ر 0م ¢ 2 ما ےس رو سمه 2 رو 5

 مانت سيت لُسسرلا بر نافجأو 2 ًةَّطْيَغَو ًانمأ لسرلا َكْيَدَن مانت .»

 "اجل َنْمَل ام البق نعطلا ىلإ  َةَءاَجُف داّيجلا يرورعمل ًارادح .5

 un (f7) 2 ها محم عم ماا 0

 لاق . ايرع هتبكر :سرفلا تيرورعا :لاقي
 ةَمَيَرلاَو ءادثدلاب سراوقلا | م ُهَضُكَرَت يضرعلا طّلعلا ترورعاو/

 جي م

 ("اىرخألا ىلع هينيع ىدحإ تلبقأ يذل '] ذلاوهو «ءالبقدو «لبفأ» عمج ج :«لبعدو

 سفن ٌةزعو ًاسواشت

 مو طايساو هيف ْرْضُتَو از هة مالو فاقت

 )١( «رازو» :اهقوف بتكو ««راس» :(ك) يق .

 وهو . . نيترملا يف اهانتبثأ امك لصألا يف هه هت ىور دقو ٠ ۷4/۱ ؛ هناويد ين ريرج تيبلا )۲(

 . ةدّحوملا ءابلاو ةدحوملا نوثلاو ةمجعملا ميجلاب ٌريزع هبتجت» : ناويذلا يف

 حرش دروأو .دهاشلا طقسأو «لصألاك حرشلا هب قحلأو :(ب) يف تيلاردص دروأ (۳)

 .دهاشلا ادع (د) يف تيبلا

 .(ب)و (د) نم اهدعب ام طقس )٤(

 . ۷١٠ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (60)

 .(د) نم اهدعب ام طقس (0)

 .(ب) نم اهحرش عم )/1-١16( تايبألا تطقس (۷)

 مسا ع وى سس



 مارك ماركلا قوق نكي مّن اذإ  انّقلا الو ماركلا ليَحلا عفت امو .۸

eت  
 ؟مالُم تبهواميف مهتأك هب اوكا امم لُسرلا درت مک ىَنإ .4

 : "هيف ًاضيأ هلوق هّلثمو .(' هجوما حدَّلا وه اذه

 ُدلاَخ كلاب ايندلا تته  ُهَقيَوَحَوَل اًمرامعألا نم تبعت

 مامذ مْيرَكلاب يداعًُالادوَمَف ةا َمامدلا يطعُت ال تنك نإق ٠

 ,ةيناطقلاو ٌةّناطَقلا هّلثمو ةيعاوّطو ٌةَعاوطو ًاعوّلص ًءيشلا هتيطعأ :لاقُي

 ُ 0ع

 ةينهفرلاو ةيهافرلاو ةَهافرلاو ةيعامطلاو ٌةَعامّطلاو ,ٌةَيِناقّللاو ٌةناتَّللاو

 ."”ريثك وهو ؛ٌديهاركلاو ٌةهاركلاو

 "ارح َفْشَكُمَأ ءامد نإو ٌهَعيِنَم كمما اسوقت 5 تو ٠ لح

 ماست راوجلاو اوفاخ '"دلميَسو 55 كُيلم م نبأ كلم فاخ اذ

 ىز فاضل 0 ا ا ۳

 .(ك) نماهدعبام طقس )١(

 .714 ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (۲)

 الإ مامّدلا يطعُت ال تنك نإف : ٌلوقي نأ يغبني ناك : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۳(

 :ًمأف «ةوُقحتسا دق مهتأل . مامذ ميركلاب يداعألا دوف ةقحتسم

 مامذ ميرگلاب ي يداعألا ُدْوَمَق ةعءاوط حاملا ىت ال تک نإ
 سم س

 . «بجاو قح نع مهعفدت تنأف «مهمامذ بَّجَر دق لإ : ةانعمق

 . ثاف» : (د)يف ()

 . ءاضيأ تلق ام دضعي اذه» :(ح) / ديحولل قيلعت لصألا يف هدعي (5)

 . اهريغو ناويدلاو (د)و (3) نم باوصلاو «ءافلا مضب لصألا يف اهطبض 030

 كنع مهل :ةخسن يف : لاقو ؛«قّرفت كنع ضيبلا فاقخلاب مهل» : (ك) يف هردص ىور (۷)

 . رفت فاقثملا ضيبلاب

 «ةديصقلا هذه يف رص دقو «َءاش ام ّنسحأ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۸(

 سلس 4۹



 ١ مهام 2. 2 0 د 2 2 02

 امح وهو شيعلا ضعب راتخَتَف اهيولق سوفنلا تاوالح رسخت 5

 e a 00 E ل
 .لتقلاك وهو ؛لتقلا فوخ برهلا راتختف .سوقنلا بولق :يأ :«اهيولق»

  drر ©  03 2 e rهام 2

 ٠. ةشيع "نيماؤزلا نيمامحلارشو ١ ماضُيو اهراتخي يذلا لذي

 ر م 4 م 2 3 مم ماض . 2 ها مر

 “اروم لذهتكتو  ةعافشي نكي مل ًاحلص ناك ولف.

1Y 

1۸ 

)0 

(۲( 

 م

)0 

(0) 

(0 

(۷) 

 وص ما ك ر وم تاع و قش ہے 2 2

 .ايجو ناك اذإ .فاعذدو فاؤزو ماقز توم :لاقي

 م

 لا us“ لا را ار اک 0000 ل
 : رشب لاق .باذعلاو مئادلا رشلا :مارفلا :يبارعألا نبا لاق

 اماّرَغ ا تاكو اباذعاناكر اّمجلا مو يو راستلا موُيَو

 5 م - 0 كر 1 070 0 8 لا مم
 ري داكُي الام مهفغيلبتب ميهيلع روفثلا ناسرفل نمو.

 0)وماخُت نيعضاَخ اونوكي مل ولو  اوُمَدَقْأَف نيعضاخ اوؤاج بئاتك.

 مم 4 5 ا و 2
 : يفقتلا مكحلا نب ديزي لاق :اونبج :«اوماخ»

 .«يأ» :هلوق نم ءًامات لصألاك (د) يف تيبلا حرش

 .«ديدشلا :ماؤزلا» :(ك) يف اهتحت بتك

 .«مئاذلا باذعلا :مارغلا» :لاق هنكلو «(ب) يف تيبلا دروي مل

 مجعمو ؛(مرغ)و (رفج) سورعلا جاتو ۰٠۹١ ؛هناويد يف مزاخ يبأ نب رشبل تيبلا
 نبا تاراتخمو ء(رفج) حاحّصلاو ء(رافجلا) مجعتسا ام مجعمو ء(رافجلا) نادلبلا

 يف ةبسن البو . (مرغ) برعلا ناسلو ؛ 044 ؛ هناويد قحلم يف حاًمرطللو . ٠١ ؛يرجشلا
 . ٤1١/١ ؛ةغللا ةرهمجو ء(رفج) برعلا ناسل

 . (ب) نم اهحرش عم (۱۷-۲۲) تايبألا تطقس

 .«اوعجر» :(ك) يف اهقوف بتك

 ةسامحلا حرشو «(۲۷۳/۳ ؛نويومأ ءارعش) ؛ هناويد يف يفقثلا مكحلا نب ديزيل تيبلا

 ملعألل ةسامحلا حرشو : 1877/7 ؛ يزيربتلل ةسامحلا حرشو ١1١1517 /7 ؛يقوزرملل

 بوسنملا ةسامحلا حرشو 2104 ؛يقيلاوجلا ةياور ةسامحلا حرشو 8/7 ؛ يرمتنشلا

 يف الإ «اهسارض» رداصملا لك يفو «لصألا يف امك «اهسارم» انتبثأو ۷٤١. /۲ ؛ يرعملل
 ١ .ءاهلاب ءاهساره» يرعملا ةياور

 س غلو س



 ُمِضَيآلة َقْيَقَحلا ىو اهَساَرملَيآلّْوَم

 030 ردْدَع لاقو

 يمَدْقَم َقياضت يلكلواهتع مخ َمَّلَةَتسألا يب نومي

 اومامَو كاد تَّمامو اوُرَعَو مكهثوُيخ كارد 2 امْيدق َتْرَعو 4

 مالّسَو متم ىَقاوُت ةالّص ةراغ لك ب ِنوُمُيَلا كهجو ىلع.

 دمحأ نع «نّسحلا نب دمحم ركب يبأ ىلع أرق .ًُةّيلَصَتَو ًةالَص ىَّلص :ٌلاقي

 :"ايحي نب
r هم 

 الاهتباو ةَيلصَت رمَخلاو ن اَيقلا فزعو حادقلا تكر

 ٌمامإ تامل اهات 5 مهمامإ َنوُصَيَتي سانأ لکو.

 ا 58 َنُيِرظا دلل عو 7 شعب با تک ۰ با 7 برو ٣

 :لاقي :لاق «يلع وبأ انكدَح .٠ نيوالعو نيوانع . عمجلاو «ناوُلَعو ناونع :لاقي

 :(اندشنأو .ةفيفخ هنن :هر :هريغ دازو .هتننعو ةتَلَعَو ةتدولعو باتكلا تنوع

 انآّرُكو ا حقب هب دوجسلا ْناوّنع طمشأب اًوحض

 مووت

 مرق سما م

 ءهتربغ وهو مات اصف ل یی س تک رک :لوقُي

 )١( /؟ ؛برعلا رهعشأ ةرهمجو ءتاقلعملا بتك رئاسو «77 ؛ هئاويد يف ةرتنعل"تيبلا ٤٦١ .

 )( ش : هيف هتياورو «(ولص) سورعلا جات يف ةبسن الب تيبلا

 الاهتباو ةيلصت تنمدأو نايقلا فزسعو مادملا تكرت

 ) )۳ناونع لبق همودق ةمالع ٌرابغلاو «باتك نع ًاباوج هتذفنأ باتك بر ىنعملا» :(ك) يف هحرش

 «باتكلا . 1 1

 )٤( ؛ هناويد يف تباث نب ناس تيبلا 1/ ۹٦؛ديرفلا دقعلاو «(ىحض)و (ننع)ناسللاو ٤/ ٠١۹

 ؛ فراعملا يف ةبسن البو 2584و ۱۹۷ .

 -١١غ8-



 ("”اتخ هع ءاديبلاب ضف امو هرشت لبق نم ءاديبلا هي قيضت .7

 ا ل

 ."اةرشُنأ اذإ هب فيكف : عمَّتِجَم وهو .هب قيضت ةراغلل هنايتإ لبق نم :يآ]

 و 0 رخآلا "| لاق

 ْنِم برقعلاب ةبشأ ٌءيش سيل :يعمصألا لاق : يرسلا نب دمحم ركب وبأ لاق

 .ىسيع ديري : :هریغ لاقو ,ركب وبأ لاق «ًاسمهگ» ؛ باتكلا ٌناونع ناكو .«سمهك»

 0سو لیا حممرو داوج ةَقالَ هيف ساثلا ءاجه فورح .4

 .ةعنصو ےاےڈا ءًاماسحو ًاحمرو ًاداوج ؛هّفورح» لعج ًاباوج شيجلا ىّمس ا

 "زج لحي وأ لص دمْفيل ةَعاس هاف اهتبَعَت ريحا اذا.

 .وُهّللا نم ؛توهلو .هّتکرت ؛هنع تَيِهَّل :لاقيو . برحلا اذ اي

 ا ندع نرمعی يذلا نإ ةكاي سروال 5 و

 يف تيبلا ردص دروأو . طقف «رشتنا اذإ فيكف ؛ةراغلا هنايتإ لبق» :(ك) يف حرشلا درو )١(

 . نتملا يف ةدايز (ب) نع هانلقن يذلا حرشلا هب قحلأو «(ب)

 .اهنم كلذ ادعام طقسو «(ب) نم ةدايز (۲)

 . هيلع رثعأ مل (۳)

 هيف سيل :يأ» :(ك) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 0(

 .«فورحلا الإ باتكلا يف سيل امك اذه الإ

 . (ةراعتسا» :(ب) يف )0(

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلاردص دروأ (5)

 . ميملا حتفب (د)و (ك) يف اهطبض (۷)

 .(ب) نم اهحرش عم )۲٦-۳۱( تايبألا تطقس (۸)

 .رسفلا رشق نم ةدايز (4)

f -هس  



 موي :لوقت ٌنأك < أعاسّنا هب لوعفملاب َفَرَظلا ةبش هّنكلو هيف َنَرَمعي : لاقي نأ هجولاو معي
 لوعفملا فدح مك ةَنْرَمْعَي ي ىذلا ناف :ٌريِدَقتلا راص م ءهيف مق ؛ٌديِرُت ؛هتمق ,ةعمجلا
 :"!هيوييس هدشنأ امك ُةتيَرض : ديرك «ديز تيرض يذلا :لوقت امك مسالا لوطل

 م ت
 يليقت نأ ردجأ يحورت ليسقلا َةريَخ اي يسسحورت

 ةّفصلا ّنم هفّدح مث ,«هيليقت» ٌراص مت هيف يليقت نآ أ ًاريدج ًاناكم : :يأ/ ےک r ك5 مب
 .ةلصلاب ًاهيبشت

 “هت وهو شيجلا نهي ينفتو ٌةَرْيِثَك يَهَوٌرمَسلا ينفث تز امو ¥ 4 7

 :"يعارلا لاق . ريش لك مهتلي هناكق :ريثك : :«ماهُ

 ّجلُمَهَت باكر لاو ر جاحل فوفو مهنا سالا بحي ماهل ش يجب

 ء۱۲٠۲ /۱ ؛بستحما يف ةبسن البو ۸١. ؛هناويد يف حالجلا نب ةحيحأل تاييأ ةلمج نمامه ناتيلا (1)
 ناسل يف حالجلا نب ةحيحأل تايبأ ةثالث نم لوألا وه لوألاو ./6 ٥/ ؛ بدألا ةنازخو

 جاتو ؛«18/7 ؛حاضيإلاو هيبنتلاو ؛(ذنح) حاحصلاو ؛(لحف)و (لوش)و (ذنح) برعلا
 4//2471 ؛ةغللا بيذهتو ء(ربأ) برعلا ناسل يف ةبسن البو .(لوش)و (لحف) سورعلا

 يف حالجلا نب ةحيحأل نيتيب نم لوألا وهو .(لحف) ةغالبلا ساسأو «(ربأ) سورعلا جاتو
 1١5/7: ؛ةغللا سيياقم يف ةيسن البو .(لحف) سورعلا جاتو ؛(لحف) برعلا ناسل
 حرش يف حالجلا نب ةحيحأل نيتيب نم لوألا وه يناثلاو_ و, 0 ؛ةفللا لمجمو
 دهاوش حاضيإ يف يلجعلا مجنلا يبألو ۳٠/٤. ؛ةيوحنلا دصاقملاو « ٠١7/7 ؛حيرصتلا

 ء۳۹ ۰و ۲۹۱ /۳ ؛كلاسملا حضوأ يف ةبسن البو . هناويد يف سیلو ©, 01 ؛ حاضيإلا

 2184 ؛يدضعلا حاضيإلاو ٠٠١/7 ؛يرجشلا نبا يلامأو ٠٠۲ /۲ ؟ ينومشألا حرشو
 . ٠١١ ؛حاضيإلا دهاوش حرشو 2549/١ ؛دصتقملاو ۹٠٤ /7” ؛تايرصبلا لئاسملاو

 .«يرّبأت» : ةروهشملا هتياورو

 . «ءيش لك مهتلي ريثك :يأ» : (د) يف هحرش نم دروأ )۲(

 «يورلا اذه ىلع ٌرعش هناويد يف سيلو «يعأرلل سيل وهو «لصألا ةخسن يف هبسن اذكه (۳)
 «(درص) سورعلا جاتو :(درص) برعلا ناسلو ۷ ؛ هناويد يف يدعجلا ةغبانلل وهو

 .مهّنأ بسحت دوطلا لغم َنعرأب :رداصملا يف هردص ةياورو . 441/7 ؛ريبكلا يناعملاو

 .رمأل فوقو :ىوريد

 هوم



 0 2 هرب م ها دو هيام اهم اس مقرب م همس ر

 ماهو فويسلل باقراهيفو مُمَضرأ تدواع نولاجلا دواع ىَتم .

 5 2 وحب يي ا - م و را ت ر

 ةلاجلاو ةيلاجلا نالق يلوو ءاولجو اولجأو .مهلزانم نع موقلا الج :لاقي
 ر

 27 ممم ع رر 5 عم امس همن “م
 ا بسشو تسب تبعك دقو اهَبيصت ىَتَح دالوألا كل اويرو ."4

 5 0 5 0 م 5 وحي ى

 .«دواع» ىلع افوطعم نوكي نأ زوجيو ««تدواع» ىلع فوطعم :«اوير»

 اوماقو تيرج ىوصقلا ةّياَعلا ىلإ  اًوُهّتنا اذإ ىّتَح َنوراجلا َكَعَم ىج .
 )0 س هل ت مب

 0 لطخألا لاق .ايصقلاو ىوصقلا :لاقي

 لسمه رقابأ اَيصّقلا اهئاجرأب

 مع ج6 3 7 لاو
 :"ايلوصلا سابعلا نب ميهاربا لوق نم اذه نأكو

 يِدَحَو اناج هن ىو ان اَب لّصّولا دي اًنْيَماَنت نأ ىلإ
 ر

 . «تدواع ىلع تعش نإو «دواع ىلع فوطعم اویر» و حرش 0(

 برعلا ناسلو ؛/١0 ؛ هناويد يف لطخألل وهو . اهّماعَتّنأك لاحم ًءادييو :هر )۲(

 .«ىوصقلا» : ةياورلاو . (لحم) سورعلا جاتو ء40 /ه ؛ةّمللا بيذهتو س

 ‹ةلمهملا نيعلاب «رعابأ» :رداصملاو ناويدلا ةياورو . لصألا يف امك فاقلاب «رقابأ» انطبضو

 .هجوأ وهو
 . هناويد يف دري ملو . هيلع رثعأ مل (۳)

 اس ££ =



4) 

 هایإ ةعطقأ ناك .عاطقإ ىلإ هعدويو ؛هةحدمي ءًاضيأ َلاقو

 "اهماهبسل اهّشير هادم يښرت همام دوف يمصي ًايمار ايأ ١.
 ةنمو ءةيحان تامف ؛لّماحت اذإ :هامْنأو ءةّناكم ُهّلتق اذإ :ةامصأف هامر :لاقي

 مَع ٌلاقو تيمنا ام عدو تيمصأ ام لك) :مالسلا هيلع هلوق
 چ ص Zz مج ص و ت

 يمرت ذإ بااطَخلابأ  يمصت ي تلل رايد

 مم ةرثر

 .هيلطم :«همارم»و

 ("هماّسحي هراد نم هفرط ىلع هبايث 2 هعاطقإ ىلاإريسأ 7

 م 5 8 رر 2 م 2 م تم ےہ ر

 “4مامغ تالطاض ىديعلا مورو انّقلاو ضيبلا نم هيتترطم امو .*

 ء١۲ /۲ ؛يليلفإلا نسباو ٤۸٥ /۳ ؛دمحأزجعمو «۳۹۷ ؛هناويد يف تايبألا (*5)

 . ٤/ ۱۱١ ؛يقوقربلاو ۲۲٤/۲ ؛يجزايلاو ‹۳ /4 ؛نايبتلاو «077 ؛ يدحاولاو

 هعّدوو» :(د) يفو .«هعطقأ يذلا هعاطقإ ىلإ هعّدو دقو ءًاضيأ لاقو» :(ك) يف ةمّدقملا )١(

 . طقف «لاقو» :(ب) يفو .«لاقف ءهايإ هعطقأ عاطقإ ىلإ ةلوّدلا فيس

 . (د)و (ك) نم ةعطقملا حرش طقسو . حرش ريغ نم (ب) يف تيبلازجع دروأ (۲)
 عمجمو ٦٠/١« ؛دعس نبال ىربكلا تاقبطلاو «111/4 ؛يرابلا حتف يف ثيدحلا (۳)

 مجعملاو ۱۷١/۲ ؛ءافخلا فشكو ء*٠ ٤/ ؛يطويسلل روشنملاٌردلاو . 11/5 ؛دئاوّرلا

 . ۲۷/۱۲ ؛يناربطلل ريبكلا

 )٤( اهعلطم « هناويد يف ةديصق ةعيبر يبأ نب رمعلو . هيلع رثعأ مل :
 مصعُت نم رادلا يالل يمه ينبآو تقرأ

 .اهب قحلي نأ ريدجو «تيبلا اذه اهيف دري ملو

 .(ب) نم تيبلا طقس (9)

 .هحرش ضعب دروأ هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس (1)

 سه غو ا



 درسا +

 .رصقدو مْ ؛ ؛«ءاديعلا»و 0 اهلثم 2ے لوقلا مدقت دقو ٠ .ديبعلا «ىديعلا»

 0 'هماركو هناسرف نم هيف نمو ىَرَقلاَو لاكاب ميلقإلا بمي ىتف ٤.

 و روو

 "مالك نم هشلوخ امل ءازَج هلاوت نم هتلوخام لجو ٥.

 ا )9( 020 رر ا ا

 نم بذعأ اذهو .' "هيلع ىنباثأ هب هتيتأ اذإف .مالكلا نسح ديفتسأ هنم :يأ

 امت يبأ لوق
 - ع و 2 -

 هةبدأْنمَوهلام نم دخت 35 33

 3 3 و
 . دوجأ مامت يبأ ظفل نأ ىلع

 ")يماثل فل ىتلا سمسشلا ٌةعلاطم هئامس ےس يتلا سُمّشلا تّناز الق .*

 : )يلع وبأ ةاندشنأ ٌرَخآلا لاق امك ,هيلع اهلالظإل هيلإ «ًءامّسلا» فاضأ
 يو م

 بئارقلا ف اهّلْزَغ تعاذأ ليهس ٍ,ةرحسب حال ءاقرَخلا كوك اذإ

 .هعولُّط دنع اهلمعو اهّدجل اهيلإ ّبّكوكلا فاضأ :ٌلاق
 ر ope و م مام ر ر م ص صا رس 53

 (*"طومامَكتَو اهناصقن نم بجعت ههجويرودبلازاتجت لاز الو .۷

 .(ب) نم اهدعبام طقس (۱)

 .(ب) نم تيبلا طقس (۲)
 . حرشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا زجع دروأ (۳)

 .(ب) نم اهدعبام طقس )٤(
 )٥( ؛ هناويد يف مات يبأل وهو «كلم ىلإ انحابشأب يمرّت :هردص ۲۷۱/۱ .

 ) )3لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ .
 . ١٠۳ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس (۷)

 .(ب) نم تيبلا طقس (۸)

 ~ 1£ ب



0 

 دشناف < هيلع دلو .ُهَفْيَسس برعلا عب كارأو .ليخلا نضعب تع دق سل دجوف

 :)ةقباتل ثلا َلْوَف ًالّقمَتُم ةلودلا فيس
 و ا و

 ب انّكلا عرق نم لوف نهب مهفويس نأ ريغ ريغ مهيف بيع الو ت
 و 2 5 7 مب 2

 براجتلا لک َنّيرِج دق مويلا ىلإ ٍةَسِيلَح موي نامزأ نم َنريخت

 :"لاجترا هل ًابيجُم بّيَّطلا وبأ ٌهدشنُأَف
  fraم رو 5 8 مصاص مم

 ١. مُييِدَقلاَو ئول ممتيح الي ٌءاَرَعَُشلا عسوت كتير [9

  .1('مْيظَع افرَش ىَضَم ْنَم يطعتو ًامْيِسَج الام ىَقَبْنَم يطق
 : “)ئوتل ل ليفط لاق ٌةيئاط ةَ يهو «يقب ىنعمب «ىّقب»

 25/4 ؛ناييتلاو «0494 ؛يدحاولاو 0٠٤/١ ؛دمحأز جعمو :4 01 ؛هناويدفتايبألا (#)

 . ۱۱۸/٤ ؛يقوقربلاو ۰۲٠١ /۲ ؛يجزايلاو

 . ٠٠ ؛هناويد يف ينايبذلا ةغبانلل ناتيبلا (1)
 وبأ بكرو «بكرف ؛هللا همحر « ةلودلا فيس ةّيرس تيقل لح سالا عزف الو : (ك) يفةمدقملا (۲)

 ءامدلا ىلإ رظنف «هفيس بارعألا ضعب هارأو ؛ليخلا ضعب تلتق دق ةّيرسلا دجوف «هعم بيطلا

 «[نايلا] :ةغباتلا لوق ًالثمتم ةلودلا فيس دشنأف «تقولا كلذ يف هتباصأ لولف ىلإو هيلع

 ٌساتلا عزفو» :(د) يفو .«رفاولا نم» :(ك) شماه ىلعو . «ًالاجترا هل ًابيجم بيطلاوبأ هدشنأف

 تلتق دق ةيرسلا دجوف «هعم بيطلا وبأ بكرو بكرف <« مورلا دلبي ةلودلا فيس ةيرس تيقل ليخ

 كلذ يف هتباصأ لولف ىلإو هيلع ف ج مدلا ىلإ ظنف ؛هفيس برعلا ضب هارأو «ليخلا ضعب

 طقف ««لاقو» :(ب) يقو . «بيطلاوبأ هدشنأف « «[ناتيبلا] : ةغباتلا يتيبب ةلودلا فيس لثمتف «تقولا

 .(ب) يف طقف هردص دروأ (۳)

 «ةيئاط ةغل ىقب» : (د) يف دروأو . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (4)

 . ؛[طقف ليخلا ديز تيب دروأو] ليخلا ديز لاق

 برعلا ناسل يف ةبسن البو 2111/17 ؛ميجلا باتكو ٠۳۲ ؛هناويد يف يونغلا ليفطل تيبلا (5)

 هس عال ب



 ٍبوَجْلا ناجهلا دلج ْنمٍعْرَّقلا ىلإ اوُيَراَض نئانكلا خام ىَنَش املك

١ - 

 : کک لاقو

 اهميقي مامإ مكْنم ىدهلا انف ىو اَسو سيب امرْيَخب يل

 ا ارخآ لاقو . «يلو» ديري

 ؟انودحت ة كيلورمي موي اتاق دق امك الإ ىَقَب امله

 ۳ ىئاّطلا ليحلا دیزل ؛دیز يبآ رداون ب يلع يبأ ىلع تأرقو

 ارعابألا قومي يسيف ضزألا ىلع ىَقَب ام َكّلعَصَتلا ىشخأ ام َكّرَمَعَل

 0 درك ه١ دش 2 3 1 / شت دايز ي ب شن كّتع 20

 اميمرلا هّمظعأ َكاَذِب تطبع نكتو هممقوُم تركنأ امف ٤.
 3 م 2 ت ر E ت 5 ىو عال 2 5و 0-3

 نب دمحم نع .؛ناميلس نب يلع نع .جرفلا يبأ ىلع تأرق .ةيلابلا :«ميمرلا»
o) » 

 :ةلمرح نب مساقل نّسحلا
eريع  

 ایمر داب بربَقلا  ٌةَقَرَقَم ةماظعَو ىَتقلا لامفأ ر َكَدُتَو

xX Xkراج  

 . (عرق)و (الخ) سورعلا جاتو ۲۳١/١ ؛ةغللا بيذهتو ؛(ىنف)و (عرق)و (أالخ)

 : اهعلطم ةليوط ةديصق « ٠٤١ ؛ريثك ناويد يفو «هيلعرثعأ مل )١(

 اهميرصفاهعاق ىمسح ٌةقريت اهيرحفاهلهأ نم ةقيغ تسفع

 نيا هدروأ يذلا تيبلاو « حدملا نم ءيش اهيف دري ملو .ةزع هتبوبحم ين لزغ اهلمجمب يهو

 . ةمئألا وأ ءافلخلا دحأ حدم يف نوكي نأب ردجأ يورلا اذه ىلع ينج

 رعشلاو ء١١ ؛نورمعملاو 3*2 ١/ ؛ءارعشلا لوحف تاقبط يف ةعيبر نب رغوتسملل تيبلا (؟)

 . ۲۳١/۱ ؛ىضترملا يلامأو ۲۳ ؛ءارعشلا مجعمو ؛«84 ١/ ؛ءارعشلاو

 .۲۷۹ ؛ديز يبأرداونو ««نويمالسإ ءارعش نمض) ۱۷۲ ؛ هناويد يف يئاطلا ليخلا ديزل تيبلا (۳)

 .(ب) نم امهحرش عم ناتيبلا طقس (4)

 .هيلع رثعأ مل (0)

 ~ 5غ18-



e ۳۹( 

 ,نيع سأرب ةلودلا فيس نيرشعو ىدحإ ٌةَنَس ٌزاتجا ناک دقو 0 )| اضيأ] ( لاقو

 اها ! هدشني ملو يمت نب حاَبرو ٌةّبَنص ينيو دّسأ ينب نم سباح نب ورمعب قوا دقو

 :""اعيدلا ةلمج ب تلخد هيل امل ردي
 ممم

 ("!يمامح تقو لبق يمامح تيلج مآرألا عيارمو اّيصلا ) ےگد ١.

 ور »ع
 .ًءاسّتلا نهب ةبش ءهركذ ىضم دقو .سينألا يِبَظلا وهو ؛مُكِر عمج : :«مآرآلا»

 مم
 ذب يَلَع مومهلا ترئاكت نمد. .۲

 اهب ْتَفَقُو ةباحس لك ناو ٣.

 اهياعَك قير تيا امئاطَتو -4/
 ٌةَناَجَم قارشلاب اره تنك دق .5 ما ي 2 قر قرار ل . 5

 امّنِإَو بارلا ىّلع بايقلا سيل .1

 اوا رئاكَتك اهتاصرع

 مازح نب ةورع ينيعب يكبت

 00م الك باّتِعلاب تَنْقَأَو اهيف
 r ر رر

 مارو ةربش يتيدرجتو

(e) 

0) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(0) 

(0 

 مالسب تسحر ٥ ةايحلا نه

 25/4 ؛نايتلاو ۹ ؛يدحاولاو :517/# ؛دمحأزجعمو 4٠8: ؛هناويد يف ةديصقلا
 . 115/4 ؛يقوقربلاو «158/7 ؟يجزايلاو

 .(ك) نم ةدايز

 شماه ىلعو .«هلوق وهو» :«حيدملا» ةملك دعب داز هنكلو امامت لصألاك (ك) يف ةمّدقملا
 نيرشعو ىدحإ ةئس نيع سأرسب بيطلا وبأ زاتجا» : (د) يفو .«لماكلا نمد : (ك)

 اور ياد اش يني دسأ ينب نم سباح نب ورمعب ةلودلا فيس عقوأ دقو «ةئمثالثو
 تقحلأو < «[اذك] اهاّيِإ هدشنأ . ةيماللا ةديصقلا هذهب ةلودلا فيس حدمف « ميت ينب نم [اذك]
 . طقف «لاقو» :(ب) يفو . «هابص يف هلوق نم يهو « عضوملا اذه يف

 .فاكلا نيكستب «ركذ» :(ك) يف

 . حرشلاو هزجع طقسو ؛(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ

 . (ب) نم (۲-۷) تايبألا تطقس

 .يمالك :ىوريو» :اهقوف بتكو ««يمالم» :(ك) يف

- 6۹ - 



 "يماظعو يلصافُم نيفافخل ىَّصَحلا َلَعَج ىوّنلا َّقَّلَح يذلا َتْيَن .

 ."!باكُرلا ىلع ةدئاع «نهفافخ» 2ب «ءاهلا»
 رف را ر كا ور را

 مامكألا 2 ءابّقرلا نم ار اردح اننوؤش ءام حسن نيظحالتم .6

 انيقب : :لاق هناك ,فوذحم ريمض ْنِم لاحلا ىلع ؛نييظحالتم» بّصن

 رع هلوق هّلثمو ؛ ,عضولااب يلي امم كلذ وحن وأ «نيظحالتم انرس :وأ .نیظحالتم

 ىلع هبصنف .نیرداق اهعمجن ىب :يأ ."14هئانب يو يونس د ْنأ ىلع َنيرداق ىَلبإ لجو

 ْنم نيتليِبَق لک لصَوَم وهو ,نأش مج :«ُنوؤشلا»و .!" فوذحم لعق ريمض نم لاحلا

 :زجارلا لاق . .عمدلا ىَرِجَم نهنمو ؛"!سأّرلا لئابق

 ("”لءادقألا ىلع َتَرَّطَق ام دعب نم )امَدْعَب انشعو تمنا انحاورا .4

 ماجبس ريغ نكت ليحرلا موي انربصَك نك َنْيَرِج َموُي نكون . ٠١

 .هتّلقك ٌةليلق ثتناكل انربص ردف ىلع ٍانعومد تناك ول : :يأ . ةريزغلا :«ماجتسلا»

 ها يرهمسلا ٍديعس يبآل/ يِرُكَسلا نع دمحم نب دمحأ لهس يبأ ىلع تأرقو

 . هللا ةلافاع ءدربلا ةياغ يف صح او ىوثلا» : () ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب قفز

 امنيب ؛ «(د) يف حرشلا ضحب دروأو . حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ )۳(

 .(ك) يف همامتب حرشلا دروأ

 ؛. . .نوؤشلاو» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (4)

 .؟ ؛ةمايقلا (0)

 .(ب) نم اهدعبام طقس (1)

 .(د) نم اهدعبام طقس (۷)

 . ۲٥۸ص هيف هداشنإ داعأو ؛ ١٤٤ص لوألا دلجم ا يف هجيرخت قبس (۸)

 .«ناظحالتم جّرخيو نيظحالتم :رسفلا يف» :(ك) يف اهدعب داز (9)

 . (ب) نم حرشلا عم (١٠و )٩ ناتيبلا طقس )٠١(

 )١١( هيلع رثعأ مل .

 مسا جب 9# س



 000 3 8 م عل و رل 5 E 7 5 هر
 اهماجسسفجت ام ًانيع نزحيل انآ اهنلوه نجلا ءاسن :تلُقَف

 ('اءاَعَن لحَفَك ةَّيلعذ ليمو -( ىسألا َرْيَغ ًابحاص يل اوكرتَي مل .1

 نب بيسملا لاق . عب درس ٌةقان : ٌةَيلَعْددو .عفترم رّيسلا نم برص : :«ليمدلا»

 11 ا

 3 سلع

 عاولم اهتلبقتسا اذإ جرح اهتربدتسا اذإ ةّبلعذ ًءاكص

 ( لا لاو
 سمس اسما 89

 جتا ةكشاوم ة بلعذب اتع رتو ابابح لت .

 0 000 مما هم سو ص مه م هي 4 ميم

 مرح جرف يسلع كسيلإ الإ اهرهظ ريصرارحالا رذعتو . ١"

 "ءامَتريَقل مهمراكم تدلو ههأ نامر 2 ٌةَييِرَعلا تنأ. 7

 َكَّنِإ :لجرلل ل وقت امك« ةعّلسلا وأ ةلصّخلا وأ لاحلاب َدارأ َهَّنأل ؛«ٌةبيرغلا تنأ»

 ٍمامّتلا ليلو« امت مامتل دولوملا دلو :لاقيو . ةلضعمو ٣ یھادل َكّنِإو .ةّيوجعأل

 :۵راق ريغ + ال ٌروسكم

 )١( حرشلا ضعب عم «(ب) يف تيبلا زجع دروأ .

 .(ب) نم اهدعبام طقس (؟)

 . ٠٤٤/١ ؛ةغللا بيذهتو ؛(عله) سورعلا جاتو ؛(عله) برعلا ناسل يف سلع نب بيسملل تيبلا (۳)

 . هيلع رثعأ مل (4)

 ناك دنقل نمو يبا هرش الول يقام ريخ قحلا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا اقهدعب (5)
 . «هنأّشل مظعأو هرمأل لمجأ هرعش رعش نم ةديصقلا هذه طاقسإ

 .(ب) نم تيبلا طقس (1)

 رسكي (ك) يف اهطبضو .اهرسكو ءاتلا حتف باوص ىلإ ريشيسو «لصألا يف اهطبضي مل (۷)
 يف تيبلا ردص دروأو .«أعم» :اهقوف بتكو ءاهحتفو ءاتلا رسكب (د) يف اهطبضو ءءاّثلا

 . حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب)

 .(ب) نم اهدعبام طقس (۸)

 (ضخم)و (رثك) برعلا ناسل يف ماشه نب ثراحلا ينب يخأ ناسح نيورمعل تيبلا (9)

 فوشملاو 0١« ؛قطنملا حالصإ تايبأ حرشو 214 ؛قطنملا حالصإ بيذهتو «(نتم)و

~E - 



 O هت ةلماح ل كوى موي ا وبلا ت ضم -

 .ناح :ىأ ینا
 (امعئثإلاو لاضْفإلا ىلع ًامّلَع لر ملو لاوثلا لب نم َترَتْكأ 4

 ياق ê مسام 7 ر 9 5000 ويبي ا سام 2# م

 “الغ نس تددعو ُهناَكَل نه َتَرِبَكَو ةريبك لك ترغص ./

 رونو ٠ .ٌةلجرو لجرو ةر سرفو ةمالغو الْ ْنالُق :لاقيو ,حدمأو ؛ كلذل دشا

 ' وهف ؛مالُغ تنأو ,هّلك اذه تلعف َكّنأك : :لاقيفإ ,ءيشب ُهَبشُت نأ نع تربك: يأ
 دج

 .ةحيرو جيرو ةضايبو ضايبو ءةبكوكو بكوكو « !ةلزنمو ل لزنمو رادو رادو .ةروذو
 هزم + ي مسا ر ص م

 ا اًةماعَتو دحاولل ماعنو ؛ةدارجو دحاولل دارجو ؛هزوجعو روجعو

 8. 7 - 2 مس 34 ر ت رر

 مادعإلا ةياهن ءانثئامدع امئإو ءانثلا لح يق تنْفَرَو 5

)0 

)۲( 

)۳( 

 عه

)0( 

 دلاخل وأ هلو . (لمح)و (ضخم) حاحّصلاو 787/7 ؛ سي ةيشاحو ء١٠٠۲ ١/ ؛ ملعملا

 . 117 ؛نيرايتخالا يف يناّسغلا رِهْسُم نب ثراحللو . (لمح) برعلا ناسل يف قح نب

 حالصإ يف ةبسن البو . هناويد يف سيلو ء۲۹ ١/ ؛برعلا راعشأ ةرهمج يف ينايبذلا ةغبانللو

 ةدمع حرشو 1٠۸/١ ؛ةخللا ةرهمجو ۷1١ /۲ ؛فاصنإلاو ۲٤۳و ٣ ؛قطنملا

 ‹ ٠٤١ /۲ ؛نآرقلازاجمو ء٦٠٤۳ /۱ ؛ ظافلألا بيذهتو ٠١7/4 ٠ ؛لصفملا حرشو +87 ؛ ظفاحلا

 . ٠١١/۲ ؛ةغللا سيياقمو ؛(ننأ) برعلا ناسلو

 .«أعم» اهقوف بتكو ءاهحتفو ءاتلا رسكب لصألا يف اهطبض

 . (ب) نم حرشلا عم (14-751) تايبألا تطقس

 «. . .ةمالغو مالغ لاقي» : هلوق نم (ك) يف تيبلا حرش دروأ

 .اهمهفأ ملو ««هّبعوسو ةعوس هتخأ يهو» :(ك) يف اهدعي داز

 ةداسوو داسوو ةرازإو رازإو ةمدو مدو ةمامحو دحاولل مامحوا : (ك) يف اهدعب داز

 :لاق «ةغّللا يف ريثك وهو «ةقفرمو قفرمو
 مالُثلاو ةمالئلاهب باهي اهاشثح ضفخ ةنئافيخ ىلع

 .[(ملغ)و (ضكر)و (حرص) ناسللا رظنا]

 :رخآ لاقو

 «ةمالغو ىرتشُي مالغةجوو |ًاكلاهَّرثكأّناك ا ماعَّرأ ملو

~E ~~ 



 ما ومع يت هر

 ("!.اًصمّصلاب ماصمصلا 'عتصي ام ىّهَولا ذب فّيَسب ىَرُت كيلع بيع .

 .يشني ال يذلا مراصلا وه :يعمصألا َلاقو ؛فيسلا وه ,«ماصعصلا»
 مالسسسإلا نسم نسم نِتيح ترب نئاك وهوا ناك َكّلْثم ناك نإ ٠

 “يالا ىّلع هب َنَرَخَتْفا ىَشَح “مايا هناكمب تهر كم.
4 ٠ 

۲١ 
7 

 مارسيإلا و ضقتلا يدحوأ نع ةهتامّرع تفشکت تشحتما ادو.
 ماسمذ ءاضق ايندلاب ضرت مل هلي نع هاب تلأَس اذإو 7 5 2 ¢ سا م رف م ere رو ر

 مانغا بو باح ورم الاعتصام هلل لآ الهم.”
 و س

 ال َمّيْخَرَّتلا ن نذل ؛"انّدْنع زوجي ال اذهو ,فاضُخا مُخَرف < سباح ورمع دارآ

01) 

(۲( 

(۳) 

(€) 

2) 

003 

(¥) 

 .«لعفي امد :(د) يف

 .«لوقلا مّدقت دقو «نأ فذحف «ىرت نأ كيلع بيع :دارأ» :(ك) يف هحرش
 ةياورلا هذه بسنو ؛رداصملاو (د)و (ك) يف امب انذخأو «ياّزلا حتفب «تهّر» لصألا يف
 . 4٠١ ؛ هناويد رظنا . ينج نبال ناويدلا ققحم
 .رداصملاو (د)و (ك) ينا انذخأو ءهناكمب همايأ :لصألا يف

 :نولوقيو «ءيط ةغل يهو ءتيهز ىنعب تهز» :() يفد ٠ . لصألا يف تيبلا حرشي مل
 تبلقتاو اواو ةرسكلا نم لدبأف تيه دارأ» : (ك) يف هحرشو ٠ (تيب ىنعم يف تتب

 هلثمو . اهدعب ءايلا نوكسو اهنوكسل فلألا فذح مث ءاهز :ريدقتلا راصف ءأفلأ ءايلا

 :لاقيو . اض امو ُهومتيرب رمحم ىلع : لاق ءًاده يده يفو أضر : يضر يف مهلوق

 :لاقو ءاهز ىلع لدي هاز مهلوق ٠ . ةفيعض وهزي اهز :لاقي الو ىهزي دیز يهز
 . «ضحرلاب تسلح يسباورلا لضم ضسغ تالا اداث بشعب

 ءاتلاب «ماتغألا» :(ب)و (د)و (ك) يف اهطبضو :ةدّحوملا نونلاب لصألا يف اهطبض اذك

 قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع دروأو .(د) يف هحرش نم ريسي ضعب دروو . ةيناقوفلا ةانثملا
 . لصألاك (ك) يف حرشلا لماك دروأو .ًامات لصألاك حرشلا هب
 هسنل زوج دق لجرلا» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف اهدعبو . .(د) نم اهدعب ام طقس

 .«عجرا : : لاق مث «4ىضقناو

- 



 ةفاضإب رورجم ادّتلا ےب برعم ديلإ فاضملاو "!فيفحت ءامسألا رخاوأ/ الإ قحلي

 :"رعاشلا ٍلوق ْنِم َنويفوكلا ُءاور ام اًّماف . 0 !هميخرت زوجي الو .هيلإ لوألا
 ريع »ما ع راع ب رو

 ٌبِسيِجُيَف هوم يعاد ردي رح نبا لكف ْدَمْبت الورم ابأ

 ايأ:ٌُلوقّت امك ورع ايأ :انشیاور امّنِإَو ؛ةياورلا هزه ىلع اًنباحصأ هرمي الف
. ْ 

  rما م ىلا سم را مک رو سام مام 2 . 5 0 همم 8

 ماكحاألا 2 نرجي نهو تراج مويف ةنسالاتمكحتامل .؛

  4 oم جالا 2 ورو و وور ت 7 . 4 ذاك ت 4 1 0 ر

 مر رع فريم و و ع هررو» ر مر
 ماتق, ءامّس يف ضيب موجتو مد نم ضرأ قوف سان راجحأ ."5

 .ىلّتَق سان ةراجحلا ّناكم ٌراصو ءًامد ّضرألا تراص دق :يأ

 ("!اتيًألاو بأ اهيحاصف تتاح | ًةَيْنُك نالف يبأ لكك عارذو ۷

 3-3 0 ت 3 شا aR 0200 ك

 «لجر نم ةعوطقم عارذ يأ ؛نالف يبأ عارذ مثو سان راجحأ مث :لاق هنأك

 يأ ,نالف يبأ نم لاحلا ىلع ٌةينك بصنو ,هريغ وأ ورمع وأ ديز ز :نالق ايأ ىنكي ناك

 ءامسألا رخآق حلي فذح وه امن ميخرّتلا ّنأل» :(ب)و (ك) يو .لصألا ةرابعاذك )١(

 . ؛ءادنلا يف ةمومضملا

 ملعلا رن هدا ها أ «هملعو همقتب تدهش يذلا اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۲)

 .عجر» :لاق مث «4؟هرعش ريغل

 «07/4 ؛كلاسملا حضوأو ء١۸٤۳ ؛فاصنإلاو ء۹١۲۳ ؛ةيبرعلا رارسأ يف ةبسن الب تيبلا (۳)

 2711 ؛ظفاحلا ةدمع حرشو « 184/7 ؛حيرصتلا حرشو :771/و777/7 ؛بدألا ةنازخو

 . ۲۸۷ ٤/ ؛ةيوحنلا دصاقملاو ؛١7 /۲ ؛ لصفملا حرشو

 .(ب)و (ك) يف ام انتبئأو ء«حلط اي» : لصألا يف 0(

 .(ب) نم (175-77) تايبألا تطقس (5)

 ىلع حيسي مّدلاو «ىلتق ضرألا ىلع ةراجحلا ناكم راص دق يأ» :(ك) يفهحرش ()

 . «ليللا داوس يف موجنلاك ماتقلا داوس يف عملت ضيبلاو «ضرألا

 يف دازو ءلصألاك (ك) يف هحرشو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف تيبلا ردص دروأ )۷(

 . تارابع ةّدع هلوأ

E٤ ~ 



 ناك اذإ «لك» دعب مقي يذلا مسالا نإ :لاقيف ٠ اذه نع اسو .ًابسن تسيلو ؛ٌةينك
 .رادلا ےب لجر لک ![تيرَض] ءكلوق وحن ٌةركن الإ ٌنوكي الف ةعامج ىنعم ب ًادحاو

 ام ُديرَت تنأو هللا دبع لک ترض : لوقت ©" نأ ٌروجيإ الو ًادحاو ًالجر ينعت تسلف

 هذه ةعامج ينعي د وهو ««نالف يبأ لك»:لوقي ْنأ هل راج ضيف ؛لجرب د ديرت
 دّطضا هنأ أ باوجلاف ؟هيلإ )0 !هتفاضإلا ٌةفرعم «يبأ» ٌنوكيف .ةفرعم «نالّصدو .مهلاوحأ

 وبأ : هل لاقي ٍناسنإ لك : يأ ,نالفلا بأ :لاق هّنأكف هنيو ("|هَنْيِب لّصُفلا ريدقت ت ىلإ

 بر: :يأ ل ![تَيرَضإ هنطب (“ ادب برو .ةثيقل هّمأ/ "دحاو بز :لوقت امك .نالق

 .2"'!ةيهفاف ا رض هنّطبل دّبَع برو هما دحاو

 ("!ءاجحإلا نع ٌةَمِجَحُم عقنلا 2 OE يدهم ٨.

 ميدقتي «ماحجإلا» هّلثمو نْحَأَتلا : :«ماجحإلا»و ٠ لبق اميف هانركذ دقو نابغلا :«عّفَتلا»

 يعير نب سرضم لاق .م .مدقت اذإ ؛ ؛محجأو رات اذإ ؛مجحأ : :مهضعب لاقو .ميجلا )۳ يو م وكر رل

 اماجحإ اومجحأف ٌنيعرادلاب ٌةريفغم دايجلا طيطامش اوأرو

 .(ك) نم ةدايز )١(

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (۳)

 .«ةعامج ىنعمب» :(ك) يف )٤(

 ˆ .«هتفاضإب» :(ك)يف (4)
 .«هنيبو هنيب لعفلا ريدقت ىلإ» :(ك) ةرابعو .(ب)و (ك) نم ةدايز (5)

 .«همادحاو بر» :(ك) يف (۷)

  (A)اا :(ك) يف ١

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (9)
 .(ك) نم تطقس )٠١(
 ىّنعم هانعمف انعمف «ةفرعملا ظل هّظفل ناك نإو ؛هّنأك» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )1١(

 . «ةركذلا

 .(ب) نم حرشلا عم (؟4و ۲۸) ناتيبلا طقس (۱۲)

 . هيلع رثعأ مل (۱۳)

~~ ¢ ~~ 



 ماض مس - ر 08 ماض اص ربا ما ر ل همم و 2

 مامغ بوص كيوبأ ىرث ىقسو عدوم ريغ كيلع هلإلا ىلص .4

 بقعا َفِْيَعَش هجو كارو  ودنم نم ةَباهَم يوك كاسكو
2-2 2 

 :مهلوف نم IT عمتجم هال ؛ر ؛رحبلا : :«ماقمقلا» ا لصأو «ةلودلا رصان» ينعي

 .ةضبقو هعمج : يأ ؛ةيصع 4 هللا مقمَ

 “هل مطغلاك نَصْرَأ قورلل  هسفتبودحلا َدَلَب ىَمَر قلف.

 :«نعرألادو ؛ةتمدقمو ) اركسعلا لو انهاه ينعيو ٠ .نرقلا : «قورلالصأ

 :«ماهلدو عاملا ميظعلا ٌرحبلا :«مّطغلا»و :ةريسفت مدقت دقو ,هترثكل برطضملا شيجلا

 .هانركذ دقو .ءيش لك مهّتلي

 مارك ٌريَص برحلا 2 مکن تارق "كيف ايانلا تّسَرَفَت موق هش

 مهل تأرف/ مهيف :لوقي نأ ةجولا ناكو تمت :يأ :ةسارفلا نم «تسرفت»

 4 2 21 يل ب ري ا ا ا
 مهبطاخ اذإ هنأل ؛ىنعملا ىلع هلمح هنكلو ءريخ مهيفو ءءاور مهل موق متنأ :لوقت امك

 . اذه لّثم 2 ٌلوقلا مدقت دقو :مهل ّحَدَّمَأ كلذ ناك قاكلاب
 0 ا ت ” يک هام 2 5 3

 ؟ماهلا برض فيكو ءاخسلا فيك مكالولؤورماملع امهات.

xk xk XK 

 .(د) يف حرشلا ضعب دروأو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا زجع دروأ 0(

 .(د) نماهدعبام طقس (۲)

 : (ك) يف «مطغلاك» قوف بتكو . (د) يف حرشلا ضعب دروأو ؛«(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس (۳)
 .«رحبلا»

 . «ءاملا ميظعلا رحبلا : مطغلاو» الإ (د) نم اهدعب ام طقس (4)
 .«مهيف» شماهلا ىلع بتك هنكلو ءًاضيأ (ك) يف اهاور اذك (5)

 ناك» :(ك) يف حرشلا ضعب دروو «لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛««ب) يف هردص دروأ (5)

 . طقف «مهبطاخ اذإ هنأل ىنعملا ىلع هلمح هنكلو « مهيف ايانملا : لوقي نأ هجولا

 .(ب) نم تيبلا طقس (۷)
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 ةرضحب مسُقأ ناكو ,قيقشمش نبا قيرطبلا بدك ٌركذيو ءًاضيأ ةحدمي «لاقو

rS 

 هتقراطبب هدجنأف . هلئاقل ب دهتجيو ,بردلا  ةلودلا فيس ضراعي هنأ مهكلم

 ةرضحب اهلاق ةديصق ٌرخآ يهو ,نيعبرأو سمخ ةنس كلذو .هنظ هللا بیخق «هددعو

 :1ةلود دلا« فيس

 ("مّسّقلا كمادقإ 2 كدي اذام مدن ىَعَولا ىبقع ىلع نیما یش ١

 ؟كتعاجش 2 كئيمي ديزي له ؛هلاجر نم تسل ْنَم ىّقلت نأ تَقلح اذإ :يأ
 و

 ممر ب انامل لد اسم °دعاو تنا ام ىلع نيميلا كو.

 :.كلذب هنجهي . هل نيميلا ىلإ جّتحت د مل ءىّضو لاق اذإ نمم هدنع تنك اذإ :

 ملكلا هدم ىَسْتَي برضلا نم ىتف ِهَفَنحَأَف قيقشمش ث نبا ىتفلا ىلآ.*

 وس اس 8. و و 54 اا هه رس ماع م 0 وى 4

 مركلاو لعفلا روضح لاعفلا ىلع ضفلح نع هينغي ىهتشا ام لعافو ٤.

 4و 2 د ر 8 مام ل 6 3 2 ر 539

 . هيلع مزعيو هديري ام ىلع نيمي ىلإ جاتحم ريغ ةلودلا فيس :لوقي

 ء١٠ ٤/ ؛ناييبتلاو ء٠١٠٠ ؛يدحاولاو 0٤۳ /7 ؛دمحأز جعمو :41!/ ؛هناويد يف ةديصقلا ()

 . 114 ٤/ ؛يقوقربلاو ۲۵۹ /۲ ؛يجزايلاو

 هللا يضر] « «ةلودلا فيس ةرضحب ثدي : يهو «ًابيرقت ةقباطتم (د)و (ك) يف ةمدقملا )00(

 ,هئاقل يف دهتجيو «بردلا يف ةلودلا فيس ضراعي نأ هكلم دنع مسقأ قيرطبلا نأ [هنع

 «بيطلاوبأ لاقف ءهَدَج سعتأو « هّنظ هللا بّيخف « لعفف «هددعو هتقراطبب هداجنإ هلأسو

 فيس دنع اهلاق ةديصق رخآ يهو] ؛ ةئمئالثو نيعبرأو سمخ ةنس بلحب هايإ اهدشنأو

 طقف ««لاقو» :(ب) يقو . (د) يف دري مل نيسوق نيب امو . «[ةلودلا

 :(2) يف هحرضشو . (ب) نم اهحرش عم (1-0) تايبألا تطقسو «طقف تيبلا ردص دروأ )۳(

 هنيمب ىلع مدن « مزهنا هيقل ملف < « ةلوّدلا فيس ىلع هسفن يقلي نأ قتسم كلا فلح ناكد

 . «هدعاو وأ» :(ك) يف اهتمت بتكو ««هلعاف» :(ك)و (د) فو .لصألا قاذك (۳)

 «ىكعملا فعضي ءيدر انهم «ىهتشاام» : هلوق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )٤(

 .؛يأرلا ريغ ٌةوهَسلا نأل « هيلع َمّرَع اموأ نوكي نأ يغبنيو

EY =مس  



 0 3 هدا مقر لامع 0 3 2 8 2 و

 ماسلا ةلودلا فيس ريغ اهسمي اهي بارضلا لاط اذإ فويسلا لك .5
 2 رباه سو ر رو ار 52 هرم را دهم رف م

 “مهلا هئادعأا ىلإ ُهَشَلمَحَت هلمحت ال ىَتَح لُيَخلا تلك ول .5

 يه: لاق هّنأك ىّتح «لاحلا لع هّنأل ؛ ؛كلذ ٌنوكيو ٠ ,عفرلا «ةلمحت» ےب هرايتخا

eمب  

 .ةلمحت ال نأ ىلإ :َلاَق هناك نأ ىلإ :ىنعم ىلع ٌرئاج ٌبّصّنلاو :""!ةلمحتم ريغ

 (0ماومٌعُر يذلا معّزلاو كلكا قرضمب  اوُضَلَح يذلا فْدَحلاَو ٌقيراطَبلا نیا ۷

 ءهيلع هّتأرف يذلا نأ الإ ءءايلاب ًاضيأ ۾ ةدشني د ناک ٠ دقو «قراطبلا» هجولا

 .دودمملا رصف يهجو دحأ وهو :ٌةرورض زوجي امَّنِإ اذهو «قراطبلا» ةنع روهشملاو

 "0مقلااههاوفأ ةَنِسْلأ نيف مهلوَق باذكإ هَصراَوص ىو.

 :"رعاشلا لوق ىلإ اذه ج رظن هناك
r 5 2900  

 روكذلا ضيبلاب ماهلا يلقتو ايالا ةتسسلاب اهماَخُت

 ةتبذكأو ءًابيذكت لجرلا تدك :لاقُيو ءفيسلاب هتماه تقف (اذ ذإ] هتیظ :لاقب
 مم

 2 مهنإف :م :مهضعب ًارقو :ًايذاك ُةكفداَص : هقيدكأ» نوكيو ؛دحاو ىنعمب ًاباذكإ

 . ًابذاك َكنوُداصُي ول :يأ" !4«َكَئوُبْدَكي

 .«فويسلل ماسلا راعتسا دقو ءمظن ءوسو لكَ تلا اذه يفد :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 00(

 . (د) يف هضعبو (ك) يف لصألاك ح .رشلا لماك دروأو «حرشلا هب قحلأو ء(ب) يق تيلاردص دروأ (۲)

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۳)

 )٤( لصألاك (ك) يف حرشل زا دروأو . (ب) نم اهحرش عم (1-4/) تايبألا تطقس .

 .(ك) نم ةدايز (5)

 1 . .لجرلا تبذكأ :لاقي» : هلوق نم (ك) يف حرشلا دروأ )7

 ةرهمجلا يف هدروأ دقو . 1١٠١ /7 ؛ ةغللا ةرهمجو «(الف) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا (۷)

 . لصألا يف ام انتبثأو . باوص نينياوُرلا نأ ودبيو . ةانثملا فاقلاب (يلقنَو)

 . ءالج ةرابعلا ديزت ةدايز (۸)

 :نيرخأو قداصصلا رفعج مامإلاو شمعألاو يئاسكلاو عفان ةءارق يهو ١ ؛ ماعنألا (4)

 نمحرلا هب نم ام ءالمإ 44 ١/ ؛ ساحنلل نآرقلا بارعإ 701 ؛ءالضفلا فاحتا ؛رظنا

 ريسيتلا ء١۷١٠ ٤/ ؛يسوطلل نايبتلا ١١١ / ؛ طيحلا رحبلا 1۳۹/١ ؛يربكعلل
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 و - روو - ا رواق ع . م 9 م

 اوملع امو هتم اوُلهِج اَمِبَهْنَع مهمجامج ا تاربخُم قِطاوت.9
 مرب م

 ("مرإاهلهأراَيو لملك نم | َةَدوَقَم َةاَفَحُم لْيخلا عجارلا.٠

00 

 ىلع ةينبم يهو «نجلا نكاسم نم امن :لاقي .بارخلا ةميدق ٌةنيدم :«رايو»

 يشمل لاق + اهتوقرصي الو ءاهويرعأ امیر میمت ونیو .ماَطٌشو ماذَح لم ۽ سلا

 رايو ىلع رهن رّمو
 7 3 2 هيوم

 :)رَخآلا َلاَقو
 و

 رايو مكنودنم اوُلعَجَت وأ راذح انحامرأ نم راذح

 ص ي ل ي اک
 .اهلهأ داباو ءاهيرخأ دقو الإ ودع رايد نم اهعجري ال :يأ

 م 6 مهو ماتا ساس هع 85 27 مام رول رر

 جألاو نورسشق كراد ناب ١ اهتكاس رور غلا ٍقيِرْطَب لتك ١.

(۱) 

(۲) 

 قرف

)6( 

)0( 

 نبال ةجحلا ‹ ١/ ٤1١ ؛ يبطرقلا ريسفت ١١/ ٠٠١ ؛يربطلا ريسفت ء١٠١٠ ؛ ينادلا

 يناعم ء۲۹۲۳ /۲ ؛ناییلا ممجم : ٠١/1 ؛فاشكلا ۲١۷ ؛دهاجم نبال ةعبسلا ۸ ؛هيولاخ

 . ۲١۸/۲ ؛يرزجلا نبال رشنلا 275١/١ ؛شفخألل نآرقلا

 ةميدق ةنيدم رابو» :(د) يف دروو . حرشلا بلغأ هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا زجع دروأ

 ةميدق ةنيدم رابو» :(ك) يفو .«اهوبرعأ امّير ميمت ونيو ءرسكلا ىلع ةينبم «بارخلا
 ةينبم يهو «مرإ لهأك اوناكو ءاهكلهأ دقو اهدصقي يتلا ةنيدملا نع هليخ درت يأ «بارخلا

 .ءاهوبرعأ امير ميت لهأو ءرسكلا ىلع

 تايبأ حرشو ۵۹٤« /۲ ؛ بهذلا نيع ليصحتو ءالال١ ؛هناويد يف ريبكلا ىشعألل تيبلا

 حرشو +710 /۲ ؛حيرصتلا حرشو ء۷٦١۱ /۳ ؛ينومشألا حرشو ١74/7 ؛هيوبيس

 برعلا ناسلو ؛ 7/4 /“ ‹«باتکلاو « ٥و ٤ ؛ لصفملا حرشو 2١76 ؛بهذلا روذش

 يلامأو ؛17//37 ؛صّصخلاو ١/ ٠٠١ ؛عماوهلا ممهو 270/4 ؛ةيوحنلا دصاقملاو ء(ريو)

 امو ء١١۳٠ ٤/ ؛كلاسملا حضوأو ؛14”7 ؛بجاحلا نبا يلامأ يف ةبسن البو . ۳١١ /۲ ؛ يرجعشلا نبا

 . ۲۸۲/۱ ؛برقلاو ۳۷و 0٠ /۳ ؛بضتقملاو «الا/ ؛ فرصني ال امو فرصني

 «. . .اهعجري ال : يأ» : هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس

 . كانه اهانركذ يتلا رداصملا يف ًاعم امهو ؛ ۲۲٤ص لوألا دلج لا يف امهجيرخت قبس

 لوقي نأ هجولا» :(ك) يف لاقو .حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع دروأ
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 قور م

 دكّلع» نزوب «لعْف» :هلاثمو رْسّنق» عمج هنأك : نونلا حتفب «َنورَسَتق» هجولا

 2 فرعا الو ولا رسكب نورس :لوقي ًاضيأ ناكو .«سفّلم» و دْخَّلِص «و

 ب دمحم اتربخأو سيدارفلا برقب «مجألا» و . نيعئا رسكب ٠ ًالعف» : مالكلا

 د دشن أ «ىبحي نب نب دمحأ أ سايعلا يب ¿ نع ' . نسحلا

3 
 .نونلا حتفب اذكه

 و ہو 2 ساه ساس 00 0 0 2 م. ممم م

 مّلظلا اهّداع اهاوس تدَّصَق اإ بح 2 حابصملا كنا مُهَنَظَو .۲
 . ي رد ما# د ر رر # ےب ےس ر # 2 7 ر 0

 "اومهو مهنأ الإ نومدي توم لاو اولهج مهنا الإ نوعي سمشلاو .

 عرس مد يه . 2 2 يور وعو 32 00 2

 ٠. ادحأ هيلع رذعتي ال ءتوملا كلذكو .ْنكامألا معت اهنأل ؛تدعب نإو ءسمشلاك تنأ :ىأ
 و مم, م ما, 2 وور 8 32 م7 2 را 4

 منح دزم هينفج 4 كشيجو الإ امهرظان حَتَف حورس متت مل. 14

 . الرج مالكو ٌةّنَسح ٌراعشأ هذه

 و

 متتلتو ًانايحارفست سمشلاو ° هَتَعْقيو انارح ثخاي عقتلاو.٥٠

 ل

 رهط : هرفست»و ٌةرورض «َناَرَحد فرصو.. .ةانركذ دقو نابْعلا :«عقتلا»

 م

 0 )تتت رتتست يأ ,رابقب «ءاهمُتَلَتدو

 . دلع نزوب رسَّنق عمج هنأك نونلا حتفي تغب ؛نورستق

 .(ب) نم اهدعب ام طقس )0(

 . يورلاو رحبلا اذه ىلع ناتيب اهيفو «نادلبلا مجعم يف (نورسنق) رظناو هيلع رثعأ مل .(۲)

 , ا نم اهحرش عب 150-01 تايألا طقس )۳(

 م 7 . لمح نم الو «برقلاو دلا لهأ كردي توملا نأ ديري امّنإ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا ين هدعب ()

 ةعلبأو نوكيام فطلاب عماسلا بلق يف ىنعملل ريوصت اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )0(

 حتفب ءيدحاولاو ناويدلا يف اهطبضو «ءابلا مضب ء(د)و (ك)و لصألا يف اهطبض اذك (1)

 رظنا .ريغ ال ءابلا حتف ةياور زيزعتب يرعملا مالك لقنو «ءابلا مض يدحاولا در دقو «ءابلا

 . ٤۱۸ ؛ناويدلاو «1۰۱ ؛يدحاولا حرش

 ؛هّئوص الع :يأ :«خيرصلا ْمَّقَن دق :لوقت برعلا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۷)

 سامو



 مَقِناهُنا الإلَخُبلااهيامو | ًةَكِسْمُم نارلا نصحب ّرُمَت بحس.

 سيل اهُكاسمإ :لوقيف ءهلمع نم «نارلا نصح»و .ةلودلا « فيس شيج ينعي
 .هرايد ىلع ٌقافشإ وه امّنإَو .ًالخب

 ما ال شيجلاو مما ال ضرألاو هوت ضرأ 4 كاك شيج .۷

 :('!تاّيقّرلا سيق نبا لاق .« دّصَتَقملا» بيرقلا :«مّمألا»

 بقص الواصُيرادّمَّمأالا الحماة يور
 2 ت 2 و 4 و 5 5

 .نالواطتُي امهئأكف :يأ .كلذك شيجلاو ءةميظع ضرألا :يأ

 ع ادّيُهْنِم مَع ىم نو | ٌمّلَع ادب اهثم مَلَع ىَضَم اذ

 الف ءزوهشملا درطلا اذه ,:«شيجلا مّلع»و لَبِجلا هب ينعي «ضرألا مّلَع»

 ٍلبج ّلثم ,مالع : اولاق دقو .مالعأ سّلع» عمجو ٠ .شيجلا مالعأ الو ىنُقَت لابجلا
 05 ر م م 3. اًبج

 ةصيمخ نب ةورف ل .لابجو
 * ل 2 f د وه مارب وو جر
 ُضَوَقَتم همالع قوف ُّلِيّللاَو ٍةرمطب اهتالق ضرع تبج دق

 کلا اهفانأ ىلع اهتمسوو  اهمئاكش ىرعُشلا تّمحأ بّْرَشَو 4

 . (مرمأ َنابأو «خرصتسا دقف ءالع اذإ هنأل ؛«َمْقَنلاه اوذخأ كلذ نمو

 27817 /۸ ؛ةغللا بيذهتو «(بقص) برعلا ناسلو «۲ ؛تايقرلا سيق نب هللا ديبعل تيبلا_ (1)

 217١ /۸ ؛نيعلا باتك يف ةبسن البو .(بقص) سورعلا جاتو «0//417 ؛يناغألاو

 (بقص) رداصملا ةياورو «ةلمهملا نيسلاب (بقس) ناويدلا يفو ١/ ٠١. ؛ ةغللا سيياقمو

 . ءاج لا رسكب رهشألا ةياورلاو «لصألاك ءاحلا حتفب ءاهتَّلحما انطبضو . لصألاك ةلمهملا داصلاب

 يف حرشلا دروو .«[اذك] ٌةدرطلا شيجلا ملعو لبجلا ضرألا ملع» :(د) يف حرشلا نمدرو (۲)

 .«[تيبلا] ةصيمخ نب ةورف لاق ؛لابجأو لبج لثم مالعأ اولاق دقف «مالعأ ملع عمج» :(ك)

 . (ملع) سورعلا جاتو ء(ملع) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا (5)

 يف لاقو «(د) يف ًاريسي اعيش دروأو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛«(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (4)

 رماوضلا بزّشلاو «مجللا سأف ةميكشلاو «فساشو بزاش لاقي «بزاش عمج» :(ك)

 .6لينملا نم دئار لكل كلذ لاقي

4 
1 

 - ۳۹£ = م



 يبأ ىلع تارق .رحلا ةدش 3 يا ٌعوط» و. اذه ام ارك دقو ,فساشو

 0 ىرقتشلل يلع
 م مرور

 لملم هئاضّمر ي هّيمافأ ةباعل بودي ىرعشلا نم مَويو

 ىرعششلا تّمحأ دق :لوقي . .ماجّللا ساف يهو ,ةميكش عَّمِج «مئاكشلادو

 .اههاوضأ 2 :ٌديري ءاهّمئاكش
 م 2 سام م 4 ءام م ممله ساي رم 8 صر

 "للا اهقادشأ 4 ءاملاب شنت اَهَتَرْيَحُب نينمُسب َندَرَو ىَتح. 7

 ارخآلا لوق لم اذه

 ٍريفولا ِنّبَللا ب فضرلا شيشن تم تاللا افا يشكي
 مرام ع

 ملل ُهُتْبَن بيصخ 4 ىّبظلا ىَعْرَت ةلئاج طيزنه یرَقب !تحيبصأو . ۲١

 هيلإ لصی ام شم ىلإ سوؤرلا نم !لصَت ٤ فويسلا نَا ينعي لپ :«طيزتم»

 7 :لوقي .رعشلا يهو ««ةمل» ٌعمَج :«ممّللا»و ء(بيصخلا دلبلا ب يعارلا لاما
es 

 .ةلعلا صأا | دلل تبني امك كسلا تبن سؤرلا

 .«رحلا ةدش يف ىرعشلا عولطو» :ةرابع ًالإ (د) نم اهدعب ام طقس )000

 ليذو 2١١1 ؛بجعلا بجعأو ء١٦ ؛برعلا ةيمالو «54 ؛هناويد يف ىرفنشلل تيبلا (۲)

 . ٠١١ ؛برعلا ءارعش تاراتخمو 27١7/7 ؛ يلاقلا يلامأ

 . حرش نود نم (ب) يف تيبلأ زجع دروأ )۳(

 )٤( يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس ص٠٤١ .

 .«تحبصأف» :(ك) يف 0

 / . . فويسلا نأ ينعي» :هلوق نم حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع دروأ 0(

 يعارلا لاملا لاني ام سوؤرلا نم لانت فويسلا تحبصأ يأ تحبصأو» :(ك) يف هحرشو

 .«تبنلا ةلزنمب سوؤرلا ىلع رعشلا لعجو .بيصخلا دلبلا يف

 .«لانت» :(ك)و (ب) يف (۷)

 .«لانیام» :(ك)و (ب) يف (۸)

 .(ب) نم اهدعب ام طقس (9)

EY — 



 ما مار لام م LL ير ر رر سم مر ر مم

 مد هت ًازاب الو بارتلا تحت رضب هَل ًادلخ اهي َنُكرَت مق ۲

 ,دّلْخلاك ٌراصف «ضرألا تحت 3 ٌةرومطملا ّلخد ًاناسنإ ٌفويسلا تكرت ام :لوقي

 ."ةتكلهأ الإ زابلاك راصف ؛لبجلا سأرب ّقّلعت ْنَم الو

 Yh a) مشح اههبش نم اه ٌةاهَم الو دبل هعرد نم هل ار یره الو ۳

 و ءدسألا ةدبل ماقم هيلع هعرد ماقاو مهنم سرافلاب ةهبش ءُدسألا :«ريزهلا»

 :«مشحلا»و و ًانسح اهملا لم مشح اهلو ؛ٌةأرملا اهب هبش ءةيشحولا ٌةرَقَبلا : انه «ةاهملا»

 .هبضفل ٌبضغي نمو لجّرلا ٌةيشاح

 مكألاو ناطيغلاو ضرألا نماكم مهب تارتابلا تارفّش ىلع يمرت ٤.
 ر ر

 ؟مِصَعْنَي َسْيَل ام مهمصعي فيكَ هب َنيمصعم اسانسرأ اوزواجو ٥.

 3 8 م م
 .ٌةرورض ةّفرصو .فورعم كانه رهن « سانئسرأ»

 ريما سا م

 مَمَش مهل دوُط نم كادصَي الو : ةَعَس مُهَل رحب نع كدر امو

 )4( ر مع

 قدزرفلا لاف .عافترالا :«ممشلا»

 يأ» :هلوقب (ك) يف هحرشو . لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلادروأ ()

 . داش وهو ءزمهلاب ًازأب يكح دقو «لابج لا سوؤر يف الو ريماطملا يف اناسنإ كرتت 7 مل

 . «هدابأو هکله أد :(ب) يف 00

 .(ب) نم اهحرش عم (۲۳-۳۲) تايبألا تطقس (۳)

 ةرهش عم يواصلا ةعبط يف دري ملو ء(رداص راد ةعبط) 174 /7 ؛هناويد يف قدزرفلل تيبلا (5)

 ؛(رزخ) سورعلا جاتو ؛(رزخ) برعلا ناسل يف قدزرفلل وهو . قدزرفلل ةديصقلا هذه ةبسن
 حرشو 21777 /4 ؛يقوزرملل ةسامحلا حرشو 775/1١ ؛يناغألاو ء(هنج) حاخصلاو

 . 1٥ 1/1 ؛بادآلارهزو 018/1١:« ؛سلاجملا ةجهيو ۳۷٤ ؛اصعلاو ۳ ۲ ؟ينخملا دهاوش

 حرشو ؛(هنج) سورعلا جاتو ؛(هنج) برعلا ناسل يف ينانكلا نيزحلل وأ قدزرفللو
 نأ نايري امهو 01١: ؛!يقيلاوجلا ةياور ةسامحلا حرشو : 178/4 ؛ يزيربتلل ةسامحلا

 . مالّسلا امهيلع «نيسحلا نب يلع حودمملا

 «(نزح) سورعلا جاتو «(نزح) برعلا ناسل يف ينانكلا نيزحلا وهو « بهو دبع نبورمحلو

 هنأ عم «ناورم نب كللملادبع نب هللادبع رخآ تيب عم هب ب حدمب هلأ ركذو ۳۲۵ ١6/ ؛يناغألاو

 ل —



 او ر ر3 مع

 ممش هنينرع ج ورا فک نم قبع اخیر نارزیخ هم چ

 اوملَس دَقَف ًامدق اوُفلَت اذإ ًاموق ةَماح لُيخلا رود صب هَكْيَرَض .۷

 ("ههّدنع ٌةمالس كلذ َناكو ؛2'![ةمالّملاب] مهريغ َرورَس فلاب اورس :يأ
 محّتلا ةراغلا تْحَت لّفِجتامك مهليخح تابت نع "يوما َلَفَجَت .

 2 2 و ماسلا يه يس

 . مررة للم

 مسح اهتوكسُم ممر ئاكس ٠ دباو هيف ْمُكمدقَت تربع <31

 ام لگ يهو ««ةمح» .عمج : «ممحلا مو ,ٌةيلايلا ماظعلا يهو ,ةمر عمج : :«ممرلا»

 ر . اًثئاب قرتح

 “مضت م ويلا اذ ىلإ سوُجْلاَلْيَش تديع يتلا ٌراَثلا مهقكا و.

 . هيلإ انرشأ رخآ ن اكم يف مالّسلا امهيلع نيسحلا نب يلعل قدزرفلا حدم ةصق دروأ

 ةسامحلا حرشو ١/ ٤٠١‹ ؛ةيرصبلا ةسامحلاو ۸4 ؛ فلتخملاو فلتؤملا يف نيزحللو

 وأ ناورم نب كلملادبع نب هللادبع يف ينانكلا نيزحللو . هريغ ركذو ۹۳١/۲ ؛ملعألل

 يف ملس نب دووادل وأ يرقنملا نيعلل وأ مالّسلا مهيلع يلع نب نيسحلا نب يلع يف قدزرفلل
 رظناو ء۸٠۱٠ ؛بادآلا بابل يف يشيَّللا لكوتمللو ./88/7 ؛ةدمعلا يف سابعلا نب مْ

 . ۲۸۲ ؛لكوتملا ناويد

 رعشلاو 27014 ١/ ؛ةداعسلارفسو « 487 ١/ ؛ةغللا سيياقمو ء٤٠ ١ /۲ ؛ةخللا بيذهت يف ةبسن اليو

 4/1 ؛ءابدألا تارضاحمو 25١ /"و ١/ ۳۷۰١ ؛نييبتلاو نايبلاو ١/ ٦٥ ؛ءارعشلاو

 نم تايبأ رمأ يف ةاورلا فالتخال انرشأو . ٠١۳ /۳ ؛ناويحلاو ۲۹٤/۱ ؛رابخألا نويعو

 وه يهنجلاو «يسهَتَج هک يف : ىوريو ««هّشکب» : :ىوريو .قبس اميق ةديصقلا هذه

 ةّيقب سْفّنلا ينو «تيبلا اذه نع ثيدحلا نم ردقلا اذهب يفتكأو .نارزيخلا

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز (1)

 . ملا نم اوُملَس انعم امّنو ؟فلّتلا دعب نورس فيك :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (؟)
 . ؟جوملا» : شماهلا ىلع اهحلصأو ««توملا» :(ك) يف (۳)

  ةقيتعلا فويّسلا هباحصأ فكأ يف يأ» :(ك) يف هحرشو .لصألاك (د) يف هحرش دروأ 2)

 . «ةميدق اهنأل :ٌةدوبعم اهلعج « سوجملا ران نم مدقأ يهف

E 



 .رهوجلاو ءافصلا ب راّثلاك ًافويس ينعي
 (')وُمظَم ارشعم مظعت وا اهدحيب اورغص ًارشعم رغصت نإ ةيدنه ١. رو ر ي لع 9ر هر سرع 8ع ق يم سام لا م رور ريو 7 a بم

 يلف ب طرشلا فرح لمعي نأ اوُهِرَك مهّنأل ؛تْمَش مم نإ : :مهدنع حبقي

  هحبُق ىلع ئاج وهو .«ٌءافلا» هيف وأ « .هّلثم ًاموزجم هباوج ٌنوكي ال مّ ؛همزجيف

 ."رفشلا

 ٌمَرُحلاَولافطألاَك نو اهتاطْبا اه ناكه ق يرطب لت اهتمساق .۲
 ر 203 5 0 3

 مكر يحضن نيم اھ جج ىلع ةيرقم رايتلا ديز مسهي ىقلت .۳ (7 5 ضب “ی اهلفاحُي م اا 00

 اميف لاق دقو َنِهّتلا اوربع یتح ,هباحصأل اهانب «تایریمسو «قراوز»: :ينعي

 :راَحلا هذه ركذي .ىّرْخألا : ةديصقلا ےب لاق امك .مهلیخ ره ىلع هوربع مه یضم
 و 7ص

 نا سرلا مثاسمَع هيف نري ًاحباوس سات سراب َنْرَيسَع ىّتح

 .قراوزلا :ليخلاب ىّنع ,مِولْيَخ تاّبل نع جوملا لفجت : :هّلوق نوكي نأ ٌروجيو
 َنم ٌةاندْما ٌليخلا ٍلصألا ج ٌةيرْقكاو] دوجأ لوألا ةجولاو ,ليخلاك مهل اهلعجو

 دق لوقي . ايلعلا ةفشلا 4 ٌةماش.: :مّكرلاو حضُتلا نم ٌرثكأ حضّتلاَو ءاهمركل تويبلا

 ("!|. سرفلل مثرلاك ٌراصف .اهّيناعأ قراوّزلا هذه نم ديزلا غلب

)1( 

)۳( 

 رفا

 قف

(0) 

(3) 

(¥) 

 . لصألاك (ك) يف تيبلا حرش

 . «مالكلا نم حبق ىلعو رعشلا يف ٌزئاج.اذهو» :(ك) يف ةرابعلا
 .(ب)و (د)و (ك) يف امب انذخأو ,ةلمهملا ءاحلاب «هحضن» : لصألا يف

 «ريقلاب دوس اهيف اوربع قراوز ينعي» :(ك) يف هحرشو :(د) يف لصألاك حرشلا ضعب دروأ
 دروأو .(٤٠و ۳۳) نیتیلا ىلع قبطني اذه هحرشو . اهل حال هلال ءاهب ال اهيف ربعي نمبامنإ ملألاو
 . لصألاك حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا

 . «قراورلا يف اوربع مهضعبو ؛مهليخ روهظ ىلع اوربع مهضعبف» :(ب) يف ةرابعلا
 . (ب) نم اهانفضأ يتلا ةرابعلا الإ اهنم كلذ ادعام طقسو

 . ٤١١ ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا

 .(ب) نم ةدايز

 عمود



 ألا ابال موقيو ةدودكم اهتطبأ باكر اهسراوف مهد.

 .تاّيرْيمَسلا هذه َنوةرصي نيذلا لاجرلا ينعي ينعي ؛«موقبو» : :هلوق

 ميش الواهثمقّلخاهتاَمو اهي وُدَصلا تدك يتلا دايجلا نم +

 ٦ عماس امو فرح ظْفَلَك لجمع ىسلع تقو ل كيأر جاتن ھ٩

 .كتحيرق ءافصو كنهذ ةدحل ةعرس 4 قراوزلا هذه حالصإ كل نع :يأ

 “ومع كورّصببأ امَلَق كورصبي نأ بحت  بردلا ٌةادَع اوتمت دقو ."/

 ملف كيلإ اورظن اّن اورّيحت :«اومع» :ُنوكيو :مهراصبأ تلازف ءاوكله :يأ

 رر رو و فيرا 3

 مم ههجو 2 هتيرهمَسَو هترغ تنأ سيمخب مهتمّدص. هوك

 مس

 0 رذعلا

 .(ب) نم حرشلا عم (70و "5) ناتیبلا طقسو . لصألاك (د) يف تيبلا حرش (۱)

 مرش نب ٌةَبده لاق ام هوحنو ءاهجولا ىلع هّلابسإو رعّشلا ٌةرثك « «مَمَعلا»

 كل رع : يأ» :(ك) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو « (ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۲)

 .«تقو عرسأ يف نفسلا هذه حالصإ

 .(ب) نم هحرشو تيبلا طقس (۳)

 . لصألا يف دري مل ًامالك دازو «حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف تيبلازجع دروأ (4)

 . (ب) نع ًالقن نتملا يف هدرونس ام الإ كلذ ادعام طقسو ««افقلاو» :(ب) يف هدعب داز ()

 «(ممغ)و (عزن)و (عتلب) برعلا ناسلو « ٠١ ؛ هناويد يف يرذعلا مرشخلا نب ةبدهل تيبلا (5)

 (عزن)و (عتلب) سورعلا جاتو: 0١ ؛ةغللا ةرهمجو 2١41/7 ؛ةغللا بيذهتو

 ا ؛ناويحلاو cY/۲1 ؛يناغألاو «(ممغ)و (عتلب) حاحّصلاو ؛(ممغ)و

 ءالال4 /۲ ؛ةيرصبلا ةسامحلاو ۸1/٤ ؛بدألا ةنازخو ء١١۲٠ ؛يرتحبلا ةسامحو

 حرشو :119/* ؛باضتقالاو «157 ؛بتاكلا بدأو ۲٠۰ /۱ ؛هيوبيس تايبأ حرشو

 حرشو +174 ؛قطنملا حالصإ بيذهتو « ٠٠ ؛قطنملا حالصإو 277٠06 ؛بتاكلا بدأ

 < ۲۷۸ /۱ ؟ينغملا دهاوش حرشو :؛067 /۲ ؛ملعملا فوشملاو ء۱۸۲ ؛قطنملا حالصإ تايبأ

 لماكلاو ء۱۷۸٠ ؛ ىعمصألل ناسنإلا قلخو :594 /5 ؛ءارعشلاو رعشلاو

- f~ 



 اعّرْنأِب سيل هجولاو افقلا مغأ اننيب رهذدلا قرف ْنِإ يحكت ال [وإ

 ."![هجولا  مّمَفلاك شّيَجلا اذه هجو  حامّرلا تناك :لوقي]

 “زهد حاورألاو كَلوح َنطقَسَي مهموسج مهيف ام تبثا َناكف 4

 مُقوف مويلا َءلم ةيفر شلو  ْمهَلوَح قرُطلا ءلم ٌةّيجوعألاو ٠.

 .هرعش ذب ةررك دقو ءفصولا 2 قارغإو ءلوقلا كب هانت «مويلا َءلم» :هّلوق
 مدطصت وَجلا 2 لق تقفاوت ٌةدعاص تايرضلا تقفاوت ١

 مستبت يهو ىأني ومه ىتثنا الا :هَّسيلا قيقشَمَش نبا ملسأو 1

 .اهقلح يتلا هثيمي تكحض بره 31 :يأ

 منتغيو ىّندألا سَّفْنلا قرسيف هتجهمل ىصقألا َسّفَنلا لمأي ال ۳

 “يد اهئانثأ 2 ةتسألا بوص  ٌةفباس ناسرقلا انق هنع درت ٤4

 او و رر را مھ
 نب حيرش لوق هلثمو طلا ميدك ميظع ريثك اهيف ةنسألا عقو ءاعرد ينعي
 :"ايمشيعلا ش
 رسنأو عايض نم فاوَع هيلع هر ه ةعرد الولم ا

 :44 ؛تباش ناسنإلا قلخ يف ةبدهل وأ يرتحبللو . ١420 /5و ٤٨۷/١ ؛دربملل

 سيياقمو 2” ؛نيعلا باتك يف ةبسن اليو 5١ ؛ هناويد يف ناسح نب نمحرلادبعلو

 °1 /4 ؛نييبتلاو ناييلاو < 10/٤ ؛رابخألا نويعو ؛(ممغ) ؛ ةغالبلا ساسأو &/eTYA ؛ ةخللا

 ءرداصملاو ناويدلا نم «و» انفضأو ««يحكنتال» لصألا يفو ١/ ۸١۷. ؛ةغللا ةرهمجو

 . «يحكنت الف» :رداصملا ضعب يقو

 .(ب) نم ةدايز )١(

 .(ب) نم حرشلا عم (40-01) تايبألا تطقس (؟)

 ناويدلاو (د)و (ك) نم باوصلاو ««برض» :لصألا يف (۳)

 .«رطملا ةيدك ريثك اهيف ةنسألا عقو :يأ» :(د) يف دروأ (5)

 .هيلع رثعأ مل (0)

 مس عال -



 2 رار 2 2 2 مم عاش 2

 مّلَق اهقوف نانس لك نأك  اهذفنت سيل يلاوعلا اهيف طخت.٥

 مَحْرلا هصخش تراول هنع ٌلازول ٍرجَّش نم هراو ام ثيغلا ىَّقس الق .45

 خذ هتراوف ليلا هّنلكأف لتقل لْغّدلا نم هيف ّلخد امب مصتعي ملول :يأ
 .اهفاوجأ

4¥ 

 و

 تم ۸

- 

 ربا م2 0 . 0 ٠ م ھر . 2 7 7

 مقتلاوراتوألاو ةمادملابرش | هب َتَلَمَق رخف نع كِلامملا ىّهلأ.

 "ىلا امهنم ىنضمأب مادتست ل بطش اذ هللا ركش قوف "دلم

 دق :يأ . هللا ركش قوف : :هّلوق َنَسْحَأ اموأ") ءفّيسسلاَو رّكشلا نم : :يأ ؛«امهنم»

 .هفيّسلا نم كليلإ ىدا وهف كراعش ٌركشلا تلعج

.8 
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 مد باجابرّض الب َتومَدٌولَه اهَتُعاط مورلا ءامد َكيلإ تقلأ
 م ع ت ىلإ 2 و و 5 4 2 . 00 5300 2 و

 مره الو توم مهبيصي امق ةثداح لك مهيف لتقلا قباسي

 ١ه.نفت

6 

 وا

(1) 

(۳ 

06 

0 

(0) 

(0 

(¥) 

 مم مر - 2 ةر راف 8. ر« 9 مسا ا ھ

 ملحلا اهريق اسفن حرفي سفن هرجاحم نع يلع داقر تفن

 (!1جعلاو برعلا هادضو هّمايق تدهش يذلا يداهلا كلا مئاقلا

 .4ءاسشلا ىلع َنوُماَوَف َلاجّرلا# :ىّلاعت هلوق نم ,رومألل ٌرّبدُما :«مئاقلا»

 (رحلاو "نافوك هلو هفيّسب 2 اهسراوَف دجت كظرُفَعملا نإ

 . «بصتلاب ًادّلقم : ةخسن يف» :شماهلا ىلع لاقو ؛هدّلقم» :(ك) يف هاور

 هللا ركشل فصوب سیلو ما ادتست ال فئأتسا» :(ك) يفو . لصألاك (د) يف حرشلا دروأ

 الو «ةلمجلاب فصوت ال ةفرعملاو «ةركن رخآلاو ؛ةفرعم امهدحأ نال ؛ بطش اذو . ىلاعت

 ىرجُم كلذ ىرجف «بوصنم ٌرخآلاو ٌرورجم اهضعبو ةركدلاو ةفرعملا فصو نيب عمجي

 . «ةلمجلاب تفنأتسا كّنأل نالماع امه يأ . لقاع لجرو ديزب تررم : كلوق

 . (د) نم هللا ركش قوف : هلوق نسحأ امود : ةرابع تطقس

 .لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ

 | .4"7 ؛ءاسنلا

 .ءاهل مساوهو «ةفوكلا دارأ» :(ك) يف اهقوف بتك

 .(ب) نم اهحرش عم (01-00) تايبألا تطقسو . لصألاك (د) يف حرشلا دروأ

ETA ~—هم  



 ا قيرطب اهتيالوو ("ةطمارقلل ءاجيهلا يبأ برح ينعيو ةفوكلا يه «نافوگ»

 3 32 هل قت كك ج هع مام
 :"ةفوكلا نجس ذب جاحجلا ُهسْيَح ال ؛يلكعلا ٌرَدَحَج لاقو

 ريما ما < 44¥

 ٌرَقَس َتَلِجَمَتسا هيف َنافوُكب تيب ةقلاخ تنأ تيب ضبا براي

 :أ 'ىيحي نب دمحأ نع نسحلا نب دمحم ىلع ت .ًأرقو .ركذم ًادجن نأ الإ

 ادزم انت يشو ًابيشانبَّنَبعَن ةنينسنإق دجُت نم يسنارذ

 تا سا ول

 .نسح زئاجف برعلا سراوف دارأ نإو كلذ ىلإ ًارطضم سیلو .ةهجلا دارأ تأ اذإو

 اومتخ ادي مهاخسأي ٌمارِكلا نإ هتيؤر دعب ا ميرك نسلط ٤

 ی 2 ر 2 3 2 - pe م ما ي اص 8. 4

 مّمصلا دمحأ ىّتح لوقلا دس دق مرعاش دعيرعشب لابت الو . 0

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۱)

 دق نكلو «هورسأ مهتأل < ةطمارقلا برح نعي ملا : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۲)

 .1عجرال : :لاق مث ««سیق عم عئاقو كلذ لبق هل تناك

 ام مجعمو -٠-(« نويومأ ءارعش) 177 ؛هناويد يف يلكعلا ةيواعم نب ردحجلا تيبلا )۳)

 .«تلعشأ هنم» :ناويدلا يفو . ۱٠٤١/٤ ؛مجعتسا

 .هيلع رثعأمل )٤(

 عمو



ee) 

 :"هبَهذَم نع 4 ةهفشكتسي نأ دارأو ءًاناسنإ حدمي بتلا ےب وهو « ادا لاقو

 ,e داؤ ىلع ماقا مه امون ك َمَوَل كيو يسنارأ يضك.١

 تمجنأ مك 2 تمجت ارو علق ي ,«مجن . "تمجن 3 ًاماّيأ ء املا ا :لاقي «لاذ 0 : 0 أ «مجتأ»

 . ينم مالي ناپ ّقحأ ياي ٍكموَل مهلا اذه ينارأ :لوقُي

 ىد الَوُماَعَّسلا ُهَنحْنُيَف امحت یوله ليَ مسج لايو ۲

 .«مه» ىلع فوطعم «لايخلا»
 امتَهَج هب تنتظت يتتجاي هيت تيرو ئ بنق قوم ٣ هك م ا . دةم م 2 - و مم ر * مم - مر روب © ورع م

 ۲۷/٤ ؛نايبتلاو ء۱۷ ؛يدحاولاو ١/ ٤٥ ؛دمحأ زجعمو «۸ ؛هناويد يف ةديصقلا (#

 . ۱٤۳/٤ ؛ یقوقربلاو ۰٠٠٠١ /۱ ؛ یجزایلاو

 .(ك) نم تطقس )0(

 ءًاناسنإ حدي «بتكما وهو ؛ًاضيأ لاقو» : (د) يفو . طقف «لاقو» :(ب) يف ةمدقملا (۲)

 اهنأ فيرعلا نب ب مساقلا يبأ نع خيشلا ي ىنربخأو» : :داز مث ««هبهذم نع هّقشكتسيو

 « لصألاك (ك) يف ةمدقملاو . عبطلاب ينج نبا مالك نم تسيل ةدايزلا هذهو . «ةلوحنم

 .«لماكلا نم» : اهشماه ىلعو

 بتكو «(د) يف حرشلا ضعب قحلأو .حرشلا ضعب هب قحلأو ؛«(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۳(

 . «علقأ : مجنأ» :(ك) يف «مجنأ» تحت

 .(د) نم تطقس )٤(

 .٠ . .ينارأ : لوقي» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (0)

 .(ب) نم اهدعب ام طقس (1)

 : (ك) يفو ءلصألاك (د) يف حرشلا دروأو .(ب) نم اهحرش عم (1-5) تايبألا تطقس (۷)

 . «ةفوطعم انهاه لايخلا»

 . «تننظل :ىوريو» :اهقوف بتكو ««تیأرل» :(ك) يف (۸)

 س يېو س



 ماس »اع رک . ممم م "م 5 - م 32 م رب سس ا ما

 “لمف بح لك َةَوُدلَح تَكرت تقربأ بح اص ٌةَباحّس اذن ٤

 (!مظعَأْلا ضرو يمسج اًنضلاَلَكأ ام كالو يذلا ًةَيهاد هجو.

 .' اهب بيش يتلا مسا :«ةيهاد» قفل و ا
 8 مر ماش 200 رر وم م 32 .

 “مدعم اهنمو يدبك نم( تيسمأ  ينَنإَف وكلسلا اهانغا ناك نإ.

 ٍرِسْلاو طيبماو قروُلاو قيما ]لقا حلاو قبا لا

 لام هل َنوكي ا قزح هل شال يذلا وهو يملا هان اذإ :ٌلوقي . 3 منصفا

 0:0 ٍرْخآلا لوقك اذهو . ار ةجواح ارب

(1) 

(۲) 

(۳) 

 قه

200 

(DD 

(۷) 

(A) 

)4( 

 5 تحف 2

 هريغ ٌناكو ءاذه ْنم لّعفلا بيرق باحّسلا سيل# :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 .«هب ةبشأ
 .(د)و (ك)و لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا ردص دروأ

 لگا: هّلوقو ؛لزغلا يف حلم ريش مسا ؛ةيهاد#ا د (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . نش فاج لّرع ًاضيأ « يمسج ىوهلا

 . «تحبصأ : لصألا ةخسن يفد : (ك) يف اهقوف بتك

 ءامرصم هاورد : لصألا شماه ىلع بتكو :(د)و (ك)و لصألا يف ءامدعم» :ىور اذك

 يف لاقو ؛دريس امك ةملكلل هحرش كلذ ديؤيو . ءامرصم ىورُيو» : (ك) يف اهتمت بتكو
 (ك) يف تيبلا حرش دقو . «دحاو ىنعمب امهو ءامرصم ينج نبا ىورو» : 14 /4 ؛نایبتلا
 .(ب) نم اهحرش عم (1-8) تايبألا تطقسو . لصألاك

 .(ك) نم ةدايز

 .«مرصملا دبك هل عّجيت الك اذه» :(ك) يف هاورو .(مرص) ناسللا يف لثملا رظنا

 .«لام الد :(ك) يف

 .(ك) نم اهدعب ام طقس

 )٠١( ؛صّصخملاو «(بنز) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا ٠١/ ۱۸١٠ء (بنز) سورعلا جاتو .

~4 - 



O 2 

 (!اًمِلظُم ًالْيَن لقت راھتلا سمه تيا ةالَف يَوَقَن ىّنع ٣م ۷

 :' سيقلا ؤرما لاقو .' لمرلا نم بيثكلا :«اقنلا» :سيقلا ٌؤرما لاقو .«0لّمّرلا نم بيثكلا :«اَّقتلا
 a ت هه + چ 25 ے7 وے ل 32 9 م

 “نعم ذب یتتش ال هياتم و دادضألاعمجَت ملم
 يتلا لضفلا يب اندحوأ تاقصك .4

2 

 ©0مَحْفأَو هّيفصاو ىطئاَف ترهب

 » 2 و .٠ 7 م و م «# كر حي

 .هكاردإ نع مزج يح «هنساحم فصو اومار مهنأل ؛مهقطنأ

 “برجا دَ ْنَمَك ًاردكْعُم كاطعأ  ُهَكلَجْعَآْنِإَف أهتم َكيطْمُي ٠
 4,722 7 لاي مام

 (')ٌمّظَعَتَم ىَرْي نأ عضاوتلا ىرَيو اعهضاوتم ىري نأ مظعتلا ىريو ١"

 امرَحُم لاوتلا ىلع َلاَؤَسلاَلاَخ  امّنأَك لاطملا ىلع َلاَعَفلاَرّصَق ../
 روم سا مهام سه ر هرب صر 0 0 مم 2 2 كما

 س نم ىمسأ توكلكا يذ تاذ نم ًارهوج ىفّصملا كلما اهيأ اي.

00( 

 قف

)۳( 

)£( 

)0( 

00 

(¥) 

(A) 
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 مسا :انه «ىمسأ»و .لاق اًمع لجو رع هللا ىلاعت ملايو هللا تاذ نم :ىأ

 .«ًاعم» :اهقوف بتكو ءاهنيكستو داصلا مضب (ك) يف اهطبض
 .ةتبلا ةءورقم ريغ تاباتك لفسألاو نميألا لصألا شماه ىلع

 .(د)نم اهدعب ام طقس

 . «امب» :ىوريو .(يقن) سورعلا جات يف ةبسن البو 7١: ؛ هنأويد يف سيقلا ءيرمال تيبلا

 ؛اهنيكستو ءايلا حتفب (ك) يف اهطبضو «ءايلا حتفب (د) يف اهطبضو . لصألا يف اهطبض اذك

 . (ًاعم» :اهقوف بتكو

 . ههِزِجَع يف اهتجيتك تيبلا ردص يف ُةَمدَّْلا هشت الد : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ىلعو «لصألاک حرشلا (د) يف دروأو . لصألاك حرشلا دروأو ء(ب) يف تيبلا زجع دروأ

 . «هفصو ٌغولب نع هبجو ام ريصقت دارأ دقو ءهب ايعأ محفأو دارأ» :(ك) شماه

 . (ب) نم )1١-11( تايبألا تطقس

 . «اضعب هضعب هبشي ال « ىنعملا لوخدم تيبلا اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 دروأو . لصألاك (د) يف حرشلا دروأو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 000(

 . «بصن ىمسأ عضوم» :اهيفو ««بصن هعضومو» :هلوق نم لصألاك (ك) يف حرشلا

 هس ع جال ¬



 ا 75 و 7 75 - 5 ma 9. 2-02 ك

 م عقرأو ءالع نم ىلعأ :لاق هّنأكف :ىدانم هنأ ؛بصن هعضومو :«نم» ىلإ فاضم

Î < 50لا ا  T7 tNاالّع ْنَم ىلعأ تنأ :لاق َهّنأك ءًاعفر اهعضوم َنوكي ْنأ ٌروجيو ؛عفترا الجت "). 
 يي ام عار

 “لعيب "نت اَم ملع مّلعَت داكتق ةئيتوهال كيف َرْهاَظَت روف .14

 ُةَيِهَلِإ :كلوقك .«ةيتوهال» ('[ٌعفرو ٌّبصن ٌةيتوهالو ةيتوهال هدشني ناكإ
 اهب تعلو َدَّف ةماعلا نأ ىلع ,برعلا مالك ج ةظفلا هذه فرعا تسل

 2 يذلا ريمضلا نم ًالاح ٌنوكي نآؤوجيو ءردصملا ىلع «ٌةّيتوهال» بصنو
 مالك نم «توهال» ناك ولو "[ًةيتوهال برعلا مالك ٌفرَعَأ الوإ .؟"ءَرَهاظَت»

 هلل أمّلع ٌراصو ,ٌماللاو ُفلألا هيلع لخدأ يذلا «هال» ْنِم هٌقاقتشا ناكل برعلا

 ,توغاّطلا نزوب نوکیو ٠ يوحنا يّلوق دحأ ج كلذو ٠ 0 !ىلاعت و كرابت]

 نوكيف ,بولقم ريغ ناكل ًاّيبرع ناك ول «ٌتوُهَأللا»و ؛ٌبولقم توْغاَّطلا ّنأ لإ
 .'"تومحرلاو "[توبهرلاو] توبَعرلا ةلزنمب ,2'”!ءًاتوُنَعَفَد اذه ىلع

 طلق خل وكلا ر قل ا 010(

 ْ .«نلام :ةخسن» :اهقوف بتكو ««ملام» :(ك) يف )۲(

 لصألاك (ك) يف تيبلا حرشو «لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۳)

 ٠ ظ , +600 يف حرشلا ضعب دروأو .ًاييرقتإ
 . .ةيتوهال بصنو :هلوق ىلإ اهدعب ام طقسو ء(ك) نم ةدايز (5)

 .(ك) نم :رهاظت» ةملك تطقسو .(د)نم اهدعب ام طقس (0)

 ش .(ك) نم ةدايز (5)
 .(ك) نم ةدايز (۷)
 .(ك) نم ةدايز (۸)

 .«هيوييس» :(ب)و (ك) يف (9)
 .«نومحرلاو نوبغرلا نزوي ًانولعف» :(ك) يف ةرابعلا )٠١(

 .(ب) نم ةدايز )١١(

 دقو «ىراصلا مالك ْنمسوساَنلاوتوهأللا» : (ح) ديحولل مالك لصألا يف ف هدعب )١(

 ٌةرم ؛ ؛ مالكلا يف ُهلايتحا َكّلديو محض ماي مهتم كلذ دافأهّبسحأو «ةيفوصلا ةلمعتست

 هّنإف «برعلا مالك يف / قارغإلا ليلق هلأ : لّدجلا لهأ مالك نم ةرمو ؛ ةيفوصلا مالك نم

 ٌراتخاف «برعلا مالكي ملعلا ريزغ ناك نإو نهريغ ىلإ ءارعشلا َنم دحأ رقتفي نأ نم رثكأ
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(1) 

(۲) 

(۳) 

(£) 

(0) 

(0 

(¥) 

(A) 

(4) 

 (")امّلَكَتُي نأ "ستم وضع لك نم ةحاَصَق َتْقَّطَت اذإ كيف مو.

 ۳ م

 . “ترون مهيو :يأ
 مرو 2 32 و روف ع م 64

 ؟املحأُف هنإلاب ملحي ناك نم مئات يُنأ نُظأَو رصبماتأ.

 . "هيف ّدحلا زواجتو لوقلا 2 "طارفإلا نم هللا ٌرفغتسأ
 مق مل 2 سا قف مسا ي ار و هم ا ما عاام رول

 “هوت ناّيعلا نم نيقيلاراص هنآ ىتح يلع نايعلا رْثسَك .

 .“ةفوصتْلا مالك نم هرعش ج ام دَحأ ًاضيأ اذه
 يم مرو

 امعنأ ىماتيلا ىلع دوم مّضن هلاومآ 2 هيدي وجل نمای.

 “بدم ادام لاا تيب َلوُقَيَو القاع ادام :ساثلا لوفي ىّتح .

 مجرم أ اميري الال ةت يراكأل كرت كبثمراكإل

 «ديحولا اذكه ركذي» :مهدحأل ةرابع شماهلا ىلعو . ؛ةرايتخا ًءاس دقف «هريغل مالكلا

 . حضاو ريغ ءارقلا دحأل مالك «برعلا مالك يفد مامأ ةقرولا ىلعأ ينو
 .؛كتنم :خ» :اهتحت بتكو ء«كيف» :(ك) يف

 رخآ ىلإ (ب) نم هدعب ام طقسو .(د)و لصألاك حرشلا ةرابعو (ب) يف تيبلا ردص دروأ

 .ةديصقلا

 .«ًادحاو ًاوضع ءاضعألا نم ىتتتسا ناك هَتيَلا :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب

 .«تيبلا اذه وهو «ةدايز ةخسن يف» :(ك) يف اهقوف بتك

 ش . (د) نم اهدعب ام طقس

 .«حيحص غامد نم جرخ ام لوقلا اذه نأ دهشأ» :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب

 . «ةفوصتملا مالك نم اذه» :(د) يف ةرابعلا

 . «برعلا مالك ةفرعمب قثي ْنَم اذه ىلإ رطضي الد : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 حرشلا (د) يف دروأ دقو . ءةّناَعلا ةياهن يف اذهد : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 : يلالهلا روث نب ديمح لوقك اذه» : يلاتلا

 .«نونجموأ_م يخل ميرك الإ اهم يناهلثم يطعي ناكام
 . ٤۲۳و 77 5ص «(-۱- نويومأ ءارعش) هناويد رظنا . هريغل وأ يربنعلا بوی نب ديبعل تيبلاو
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 "ليضاقتلا كرتب هَكْيْضاَقَت ء ملا ىلع ينوع ٤ دوجلا| ذإو

 . ۲١1ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۱)

 «ةرابعلا هذهب نيتيبلا نيذه نع ناسنإلا ربعي نأ حييق» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا ين هدعب )۳

 حضاو ريغ قيلعت شماهلا ىلعو . (مصُيو يمعي بحل ا نكلو ءاذهك اذه / : لوقيف
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ere) 

 :”ةايص 2 أضيأ ٌلاقو

 مك ینو "اةوقش 4 یم ىَّتَحَو همرحم يز ؤ تنأ ن يح يأ ىَنإ ١.
 مركم ريغ لذلا ('!يقالثو تمت امركم فويسلا تحت تمّت .؟

 متنا لحّشلا ىلجاَجْيلا وَ دجاَم ةّبثو هللاي ا قثاَو بشق .*

 :زجاُرلا لوق ىّتعم ّلُثم اذه
 لّسعلا نم انّدَنع ىَلَحأ ُتْوَلاَو

xX xX Xk 

 TT /é ؛نايبتلاو »۳ ؛ يدحاولاو ۱ ؛دمحأ زجعمو ۰۹ ؛هناويد يف ٌةعّطقللا 29

 . 1/5 ؛ ىقوقربلاو ه١ ؛ ىجزايلاو

 ةعطقملاو ةمدقملا تطقسو ,هابّصلا مايأ يف ًاضيأ لاقو» :(ك) ينو . لصألاك (د) يف ةمدقملا 2000(

 .(ب) نم

 ناسللا رظنا /باوص امهالكو ءنيّشلا حتفب رداصملاو (ك) ينو «لصألا يف اهطبض اذك (۲)

 .(اقش)

 . «شعّت :ىوريو» :(ك) يف اهتحت بتك ول

 (يساقثو) :رداصملاو ناويّدلاو (ك) يف يهو .ءايلا تابثإب لصألا يف اهطبضو اهاور اذك 00

 رظناو .«ءاي الب ساتو :هدشنأ امبرو :يل لاق» :(ك) شماه ىلع لاقو . ءايلا تابثإب

 00 .4 ؛ناويدلا ققحم قيلعت
 ةسامحلا حرشو ١/ 2751٠6 ؛يقوزرملل ةسامحلا حرش يف ينعملا جرعألل ةزوجرأ نم تيبلا (5)

 ةياور ةسامحلا حرشو ۲۹١/١ ؛يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا حرشو ؛؟١/41 ؛ يزيربتلل

 يف يبضلا ثراحللو . ۲٠١/١ ؛يرعملل بوسنلا ةسامحلا حرشو 4١: ؛يقيلاوجلا

 نب ورمعل اهّنِإ حيحّصلاو» : يزيربتلا لاقو .۳۲۷ /4 ؛ديرفلا دقعلاو ء١٠ /۳ ؛رردلا

 ىش رداصم يف ةزوجرألا نم تايبأ درلو .«يبرثي
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ro) 

0% f 0 
 : هابص 4 اضيأ لاقو

 - م60 م م م86 ريو هر 5 26 رے ع ةر ي رولا ر

 “مللي ُهنم ًالعف نسحأافيسلاو مشّتحم ريع يسأري ملأ فيض ١.

 و 2
 الك 2 ةمشحلا :يعمصألا َلاقو .ءایحتسالاو ضابقتالا نم انه « «مشتحملا»

 . م ھبضغی : يا ؛نالّص ين فح امم كلذ نإ :يكحو .بضغلا ىنعمب برعلا

 ماشتحالا ءاج دقو :ةكيضغأ :يأ :ةثتشمحو ُهكَبآَوأو هّئمشحأو لجرلا تمشح :لاقيو

 :"!تيمكلا لاق ,ءايحلا ىنعمب
 مم م و

 يماشتحا هم لو اعيضو س اشا نّيغأ ب فْيرُتشلا تيارو

 ےل

 "اديك لاقو

 مشتحأ تلف د كامب يدم من الىم يإل

 دونا ةدعاسل دشنأو]

 274/4 ؛نايبتلاو ‹« ٥۲ ؛يدحاولاو ۱۲۱/۱ ؛دمحأ زجعمو :18 ؛هناويد يف ةديصقلا (#)

 . ٤/ ٠٥١ ؛يقوقربلاو ١/ ۱٣١ ؛يجزايلاو

 .«لوألا طيسب# :(ك) شماه ىلعو .لصألاك (د)و (ك) يفو . طقف «لاقو» :(ب) يف ةمدقملا (1)

 هنكلو «(ك) يف هحرشي ملو .حرشلاو هزجع طقسو «(ب) يف طقف تيلاردص دروأ (۲)

 . (د) يف تيبلا حرش بلغأ دروأو . يناثلا تيبلا حرش ةيادب يف هحرش درويس
 .«مشحي» :نيشلا ديدشتب (د) يف اهطبض (۳)

 «. . .ءاج دقو» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (4)

 ؛«موقلا» :اهيفو ٥۵ ؛تيمكلا تايمشاه حرش يف يدسألا ديز نب تيمكلل تيبلا )0(

 .(مشح) برعلا ناسلو « 17/7 ؛باضتقالاو

 . «هب ملأ نإ بكن ا رعش :ممّللاو» : فاضأ هنكلو «(د) نم اهدعب ام طقس (1)

 جاتو ء(مشح) برعلا ناسلو ٠١ /۲ ؛باضتقالاو ۲۷۳ ؛ هناويد يف ةزع ريثكل تيبلا (۷)

 . :امهّلاون» :ىوريو . نكي الد لدب «نکی ملا :ىوريو .(مشح) سورعلا

 راعشأ حرش تادايز يف يلّذَهلا ةّيؤج نب ةدعاسل تيبلاو ء(ك) نم ةدايز نيسوق نيب ام (۸)
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 و 39 و اقر چ 2 5 ت ت 3 و سو يل

 ] مشتحم م ريع دقو ًالامج ىسسكي هز سي نسم هادو ابليس نإ

 . اهريسفت َمدقت دقو نعشلا : 0 ٌةَمّللادو

 (")هنظلا نم ينّيَع 2 ٌدوسأَتْنَأل ل هَل َّضايَب ال ًاضايَب تدعب دعبإ .؟

 لاق .دعابت اذإ :ًادْعب ُدَعَبي دعَيو كله اذإ :("![ادْعُب] ُدَعْبَي لجرلا َدِعَب :لاقب
 :(7 زاما بّيرلا نب كلام

 ؟ايناكم الإ دعبل ُناَكَم نِي يودي مهو دَعَا: :نوسلوقُي

 نر آلا ناقو قرا 053
eوم ت م ريب » 2 م رو عروب ت م5  

 دهيد ةيحالا برق نم نيعارذ هدعب كي نمو دعبت ال: :نولوقي

 ىَنْبُي ال بويعلاو ْناولألا 3 ؛هنم رمحأ الو ءاذك ْنم دوسأ تنا :( ”نولوقي الو

 ام: :مهنع يكح دق َنَييَفوكلا ضعب نأ ىلع .ةأنعم ب ناك ام الو بتلا لمه اهنم

 . (مّشح) برعلا ناسلو ؛« j ٠ نييلذهلا

 دروأو .لخم راصخاو ديدش فرت عم لصألاك حرشلا هب قطأو ؛(ب) يف هاتي تیا درا )00(

 وه : :لوقت امك ملا نم : : مث . مالكلا مت « ينيع يف دوسأ تنأل ديري» : يلاتلاك خرشلا (د) يف :

 لمعتست برعلا :ءارفلا لاقو ءًاملظم مث ينيع يف دوسأ تنأل دارأ :رخآ ل اقو «يننمز نم دعقم

 دشنأو «هرعش دوسأ امو هبوث ضيبأ ام :نولوقيف «ةصاخ داوسلاو ضايبلا يف اذه

 .«ضابأ ينب تخأ نم ضيبأ  ضافضفلااهعرد يف ةيراج

 دشنأو ءضابقتالاو ءايحلا نم ماشتحالا» :هلوقب انفلسأ امك (ك) يف تيبلا حرش أدتباو

 دروأ مث .هلبق يذلا تيبلاب قّلعتم اذهو .*[تيبلا] تيمكلل دشنأو «[تيبلا] يلذهلا ةدعاسل

 . لصألاك حرشلا

 .(ب)و (ك) نم ةدايز (9)

 ةسامحلاو ء۷١۳٠ /۳ ؛يلامألاو -٠-(« نويومأ ءارعش) ٤١ ؛ هناويد يف بيرلا نب كلامل تيبلا (۳)

 ۳۸٣و ۲۰۵/۲ ؛بدألا ةنازخو ؛(دعب) ناسللاو ۲٠٠ ؛ءارعشلا مجعمو ءالال /؟ ؛ ةيرصبلا

 ۷١۵. /۲ ؛برعلا راعشأ ةرهمجو “۱ ؛مهرابخأو صوصللا راعشأو « ٠ /٥و

 .هيلع رثعأمل )٤(

 .«لاقي الود :(ب)و (ك) يف (4)



 مهلامعتسا ةرثكل راج امُنِإف .( "اعيصف رعاش نع ًءاج ّنِإو "!ةضيبأو هرعش دوسأ
 : اودشناو .نيقرحل نيده 0 ا را ١ منذ

 3 - 0 "و ا و س يآ رع ماع

 ضا ميإلاب شةيدحلاعشطقت  ضاضفضقلا اهعّرد ل ٌةَيِراَج
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 :(“ةَقَرَط ٌلوق اًمأو
 عيل ساهم 7 لا سا كو سم واو رب

 خاب لايرس مهضيبأو مهم ىف رش ناک ٌرِصَنَه ءرصَن :تلق نِ

 5-5 ت هر . - 3و Fo را ا سو 5

 لعفأ سيلو :ءءاضيبو ضيبأ :كلوقك ««ءالعف» هتنؤم يذلا «لعفأ» اندنع اذه نإف

 رو ةلزنمب اندنع وهو .كنم مركأو .كنم نسحأ وحن .ةلضافملل «نم» هبحصت يذلا

 بصتتا ةفاضأ اًملف « «مهضييمو» : :لاق هّناكو ءأبأ مهميركو ًاهجو موقلا ْنَّسَح وه

 ,ذوذّشلا ىلع هلّمح نم ٌنسحأ وهو ءانياحصأ هّهجَو اذه ىلإ مسالا مامت نع هدعب

(0) 

(۲) 

() 

(4) 

 . «هضيبأ امو» :(ك) يف

 . «حصي ًائيش كلذ ناك نإو» :(ك) ةرابع

 بارعإ دهاوش :دزو « 4١65 ص يناشلا دلجما يف تايبألا هذه نم يناثلاو لوألا جيرخت قبس

 ء۲١١٠ ؛يجاجّرلل لمجلاو ٠٠٤/١ ؛لوصألاو ۸۸۹4 /* ؛ ٍجاَّجَّرلل بوسنملا نآرقلا

 2554و ١/ ١1/5 ؛دنزلا طقس حورشو ٥ ؛ينج نبال مامتلاو ۰۲۳۲/۱ ؛رهزملاو

 يف رعاشلل زوجي امو «۳۱۷ /۲و ۹۳و 1 ؛ ىضترملا يلامأو 237886 /8 ؛بدألا ةنازخو

 يجاجّرلا لمج حرشو ؛ 184 ؛ ماشه نبال يجاجّرلا لمج حرشو «۲۷۲و ۰ ١ ؛ةرورضلا

 . 0۷۸/١ ؛روفصع نبال

 ةيسن البو . 17١ ؛للحلاو ء(ضيب) برعلا ناسلو ء١٤ ؛ هناويد يف دبعلا نب ةفرطل تيبلا

 ةنازخو ۱٤۹/١ ؛فاصنإلاو 47/١« ؛ىضترملا يلامأو ١5 ١ /۸ ؛رئاظنلاو هابشألا يف

 ؛(خبط) ةغالبلا ساسأو ء١۷ ١/ ؛برقملاو ۹۳/٠١ ؛لصقملا حرشو ء١٠۲۳ /۸ ؛بدألا

 ؛يجاٌجّرلل لمجلاو ««ضيب) حاحّصلاو «(ضيب) سورعلا جاتو ؛؟ 46 /۳ ؛ةغللا بيذهتو

 ؛روفصع نبال يجاجّرلا لمج حرشو « 144 ؛ماشه نبال يجاجّرلا لمج حرشو 7

 تيبللو .۲۷۲ ؛ةرورضلا يف رعاشلل زوجي امو ۰۱۲۸/۲ ؛ءآرفلل نآرقلا يناعمو «

 لدب «ام دق» :هيف نكلو ناويّدلا ةياور يهو ءانه حتفلا يبأ ةياور اهرهشأ «ةددعتم تاياور

 ١ . ةلوحنم اهّنِإ :ليقو «دنه نب ورمع كلا اهب وجهي تايبأ نم تيبلاو .«مهنم»
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 امك ملا نم : :ةفصب أدتبا مث ءأمات ًامالك ,ينيم ب دوسأ تنأل :نوكي نا نکی دقو

 0 يبارعألا لاقو .ماثل نم عيضوو « ,فارشأ نم يِرَسو ,رارحأ نم" مرک وه : لوقت
 ةركاسَع جاد ليلا ادب ٌباَهَش ُهَّنأَك ديدحلا ِءاَمْنم ضيا

 .ریخب «نم» لاصتاک هب الصم سيلو «ضيبأل فص «ديدحلا ءام ْنم» :هّلوقف

 يه لوألا لوقلا كو «« دوسأل» فصو اهنأل ٍٍعضوملا ة ةَعوفرم عضوم ا اذه 2 «نمف»

 ريخب بصن عضوم كي «كّنمف» كنم ريخ وه :لوقت امك ؛«دوسأب» عضوملا ٌةبوصنم
 نب دمحأ لّهس يبأ ىلع ت تارقو“) .كنم ًاريخ ٌراص :يأ ؛كريخُي كراخ 0 :لاق هّنأك

 لل يِذِرَحُما ٍضْيعُب نب ( !بدحألل نّيسحلا نب نّسحلا ديعس يبأ نع 5 ناَّطَقلا دمحم 7

 لِيقَص دّيدحلا امم ضباب ةشبجأ يرهمسلا يناعَدامل
5 5 3 

9 

 «اليقص» نأ امك :«ضَيِبَألا» فصو اهن ؛رج عصوم 2 «ديدحلا ءام نم»: :هلوقف

 62 )ديدحلا ءام نم نئاك ضيبأب : لاق هّناكذ هب ٌةبصتنم «ضيبأب» ٌةلصّتم ''ًسسيلف ف كلذك

 حلا لاب يبْيَشَو ًالفط ياوه  يتيذخت بيشلاو يتلتاق بحب ٣.

 .(ب)و (ك) نم باوّصلاو ««كلذك» :لصألا يف )١(

 ؛ ۲۳۹ /۸ ؛بدألا ةنازخو ؛ ٠١۳/۱ ؛فاصنإلاو ۳۱۷/۲ ؛ىضترملا يلامأ يف ةبسن الب تيبلا (۲)

 ارعأ لاقو» :(ك)و (ب) يفو . ۷١و ۸۹ /۴ ؛صئاصخل او

 ضبا شین نب بدحألل يلا نعو» :(ك) يف ةيلاتلا ةرابعلا (5)

 1 .(ك) نم باوّصلاو ؛«بدحألا» :لصألايف (:8)
 . مرخ تيبلا يفو . 1٤١ /۷ ؛لصفملا حرشو «1454 ١/ ؛فاصنإلا يف ةبسن الب تيبلا (4)

 .«تسيلو» :(ك) يف 03(

 امك مّلّظلا نم لاق مث «مالكلا متو ؛ينيع يف دوسأ تنأل :ةيشاحلا يف» :(ك) شماه ىلع (۷)
 هرعش دوسأ امو هرعش نسحأ ام :لوقت برعلا تحمسو» :لاق ؛ نمز نم دعقم وه لوقت

 . ًافنآ (د) نع هاندروأ ام وهو .«صاخ ضايبلاو داوسلا يف اذه نولمعتسيو .

 دقو «(د) يف حرشلا ضعب دروأو ؛«لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۸)

 مالكلاب هقبسو .٠ . . عفر عضوم يف ياوه» :هلوق نم لصألاك (ك) يف حرشلا أدب

 لاح يف ياوه :لاقو ءأدتبا مث «ينيذغت ىلع مالكلا مث يتيذغت :ةخسن يف» :يلاتلا
 . ةحضاو ريغ تاباتك لصألا شماه ىلعو . .٠ . . مالتحالا لاح يف يبيشو لفطلا

E۵۰س  



 2 «ياوهدو ءًءاذغ يل اراصف تَملتحا نح تشو لقط انأو .تقشع :لوقي
 2 !ءادتبالا ٍرّيخ عضوم 2 وهو ؛لاحلا ىلع بوصنم «ًالفط»و .ءادتبالاب عفر عضوم

 ,"!لاحلا ه هذه 2 كشالطنا :يأ٠ ًارورسم كلابّقإو ًاكحاض َكّفالطنا :لوقت امك

 ٌعلاب»و .ءادتبالاب عوفرم ًاضيأ «يبیش»و ٠ لاحلا هذه ےب يأ ٠ ًاتوتلم قيوسلا كبرشو

 مده ےب يبيش : يأ مدقت يذلا ريسفألا ىلع بّيشلا ٍرّبَح دم تدس لاح هللا

 َتَّظو هب َّنّيَب هّنأل ؛لوألا ؛ فّصُنلا فب/ هلمجأ ا1 ليصفت ريخألا تيبلا فصنو ٠ ءلاحلا

 .بّيشلا تّقوو قشعلا كلذ

 "يمد قيرت لرامخ تاذب ًالو هلئاسأ الم سرير مل اَمَق»

 رق راو م

 دقو ؛هترتهو َّبوُتلا ترَتَأَو ةّتحرهو ٌةّباَدلا تحرأو ,ةتقرهو ,ءاملا تقرأ لاقي

 .برعلا مالك نم كلذ ر .ُهتَفرهأ :لاقُي
 مساك مم

 مشتلم ريغ بعّشو ليحرلا موي عدصتم ريق ءافو نم تسْفَتت .5

 “قل امف فْوَح ىلع ينّتَلبقو اهعمدأ جزم يعومدو اهتلبق ١.

 .(ًاهفاشُم :يأ] يف ىلإ هاف همك :لوقت امك يلاحلا ىلع ءأمّل» بست
 :(ة!درمش نم َرَخآ عضوم ذب لاق امك .هيلع اذه وه ساقف

 رل

 ؟دعاق مأ َكاَذ لان ًامتئاقأ ةَياعأ لاق لبي الق

 . «ءادتبالاب ربخ» :(ك) يف (1)

 .اهدعب ام طقسو ««لاحلا هذه يف ءيش يأ «ملحلا غلاب ءيش كلذكو» :(د) يف اهدعب داز )۲(

 . حرشلا عم (ب) نم (ةو )٤ ناتيبلا طقس (۳)

 ينتلّبقو :ىوريو» : شماهلا ىلع بتكو داع مث .«ىلع» :اهقوف بتكو ؛«نم» :(ك) يف )€(

 . «فوخ ىلع

 :(د) يفو .(ك) يف حرشلا لماك دروأو . حرشلا ضعي هب قحلأو «(ب) يف تيبلازجع دروأ (5)
 . «هیلع اذه وه ساقف ٠ ًاهفاشم يأ يف ىلإ هاف هتمّلك : عومسملاو لاح ًامف»

 .(د)و (ب) نم ةدايز (1)

 وبأ انكدح» :هلوقب صّنلا قبسو ؛«. . .نسحلاوبأ ينثّدح» : هلوق ىلإ (ك) نم صّنلا طقس (۷)
 . حارشلا وأ ءارقلا دحأ وأ خسانلا نم ةدايز يهو «« ينج نب حتفلا

 . ۵۷۲ ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا (۸)

 س عمو س



 وبا ينت ةدحف ؛عومدلا ركذ ىلعو . ٌمومسملا وهو ليي مل ىلع لبي ال ساقف

 3 ومو مد مب و

 يندشنأ :لاق .ةيريطب دمحم نب فيس يش دحق :لاق ,""دمحأ نب ُةَباوَت ('نسحلا
 و مچ

 : ملا نب د دمحأ يندشنأ : :لاق ؛بجاوحلا يببأ نب (' !هثيهلا نب ١ دمحأ

5 
 يدي 320 ًاعَرَج قطأ ملو ينعدو موي يسعومدب هتحفاص

 ماع E م ص ت 7 ىف ع هن 8 سامع

 ةدسجلا ىلإ مض ًالو قانع الب فأ يذ عيدوت اذكه :يل لاقف

 انما يب در م

 يديك ىلع ىَرْخَألاَو ةّبابصلا نم شش ذب عّمدلا فشرب يمك :تْلُقَف

 م4 5 5 مسه سام. سا م م cap e ر - سو ةو

 “ألا فئاس اًيحأل ًايرت باص ول اهلبقم نم ةاّيح َءاَم تقذف.

 .ٍرّطملا عام نم ردحنا ام وهو :بيصلا هنمو هيلع لز ول :يأ ؛«ةياص ول»

 )^( 2 e o 2 و سم 4 21 هاو د . م 25 _-

 متعلاب درولا قوف لطلا حسمتو ةشهجم يبظلا نيعي يلإ ونرت

 .هّلصأ اذه «كبت ملو .""[ءاكبلل] اههجو ٌريفت دقو ؛ٌةريحتم :يأ ؛ةشهجم

 ٣ !انباحصأ ةر ملو ,ديبلل اودشنأو ٠ ًاشهج شهجي شهج : :هلثمو

)۱( 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(0) 

(0 

00 

(A) 

 .«نيسحلا وبأ» : (ك) يف

 دمحأ ينثدح :لاق» : (ك) يف داز
 .«ينئدح» :(ك) يف

 .«مساقلا» :(ك) يف

 اهيلع رثعأ مل
 «لُثش يف» لدب «ةلَحشم» : شماهلا ىلع بتك نكلو «ًاضيأ (ك) يف هدروأ اذك

 1 ..(ب) نم هحرشو تيبلا طقس

 هلماكب حرشلا دروأو . لصألاك ًايرقت ةن هلماكب حرشلا هب قبلأو ؛ (ب) يف تيبلا ردص دروأ

 تبن :متعلاو «ءاكبلل ةقيهتملا : ةشهجملا» : يلاتلا حرشلا (د) يف دروأو . (ك) فأي رقت

 شّقَرملِل دشنأو « عباصألا فارطأ هّنأك ءرجّشلا ىلع فعلي ءرمحأ

 .«مستعافكألا فارطأورين اند هو جولاو كك ئسمرشتلا

 . ۲۳۸ ؛ تايلضفملا رظنا «ريكألا شّقرملل تيبلاو

 .(ب)و (ك) نم ةدايز 050

 « (شهج) سورعلا جاتو « (شهج) برعلا ناسلو 07 ؛ هناويد يف ةعيبر نب ديبلل تيبلا 2290

 هم ب قا” دس
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 َءيش هَّنِإ :ٌلاقيو .ءاسنلا عباصأ ٠ هب هش ٍلمرلا 2 نوكي < نمحأ دود: :«مّنعلا م«
2z0 يم زر  

 ناصغأ ىلع تبني هَّنإ :ليقو ٠ رمح مک 5 ءرضخأ ودبي رجشلا ىلع تبني

 ةَ ةقباتلل دشنأو :ٌةديبَع يبأ لوق اذهو ءرمسلا

 0 لاقو ا"![بوضْخَم :يأ] . منعم نانب :لاقیو دود ال تبت هنآ ىلع لدي

 مشا ناّبلاب ًاركمو اک اتبخو حافكلا قوق اتناك اذإ

 ؛هيبشتلا ّظفل لمعتسي ملو .ءايشأ 2 ةعيرأب ءايشأ ًةعيرأ تيبلا اذه 4 هّبش دقو

 .!لثم» الو «نأك»
 ر را

 “مَکح نم كيدْفَأ مهلك ساّثلاب ةفصتم َرْيَم اتيف كمكح ديور ۹

35 

 تاقبطو ۲٠٠/١« ؛ةفللا لمجمو «۳۸۳ /۳ ؛نيعلا باتكو ٤۷۹ /۱ ؛ةغللا ةرهمجو

 «(نونلا روسكم) ء۳۳۲٠ /؟ ؛رهزملاو «(نونلا روسكم هاورو) 5١/١ ؛ءارعشلا لوحف

 ةنازخو ء(شهج) حاحّصلاو 177/10 ؛يناغألاو «07/7و ۷۷ ١/ ؛ديرفلا دقعلاو

 . ٤٠٥ /۲ ؛قاقتشالاو ؛ 484 ١/ ؛ةغللا سيياقم يف ةبسن البو .۷۷ ؛نورّمعملاو ٠٠١/۲ ؛بدألا

 .«دقو» : وريو .6. . . توملا يلإ ىّكشت يسفن» :ىوريو . «تتاب» : یوریو

 برعلا ناسلو 0 ؛هناويد يف ينايبذلا ةغبانلل وهو «هنانب نأك صخر ٍبّضخُمب : هردص 0(

 .(منع) حاحّصلاو ؛(منغ) سورعلا جاتو ؛(منع)
 .(ك) نماهدعبام طقس (۲)

 .اهدعب ام طقسو ء(ب) نم ةذايز (۳)

 هكردتسي ملو «يوّرلا اذه ىلع نيتديصق هل نأ عم ريثك ناويد يف دري ملو هيلع رثعأ مل (4)
 .رسقلاب عافتنالا يف هتداعك ناويدلا قّقحم

 تيبلا ٌردص ناش هّنكلو ءاذه يف َنسحأ دقل «يرمعل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب ()

 . «يفاجلا مالكلا اذه لم نوثدحما هيف دروي ال لزغلا نكلو ؛ةّيبرَع تناك ّنإو ؛«ةهشجم»ب

 فو . لصألاك (ك) يف حرشلا دروأو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلاٌردص دروأ 03(

 .«هب كمكح بصنو «كرما يف يقفرا :لاق هنأك ءرظنناو قفرا هانعمو «لعف مسا دیور» :(د)

. “for -— 
: 



 0 !(لازّتو] «راذح»و «هيإ»و «ةم»و «ةص» ةلزنمب ءلعقلا ءامسآ نم مسا :«ديور»

 نمو 2 هب «كّمکح» ٤ يبصنو كرمأ 2 يقرا :لاق هناك «رظتنا»و «یقرا» مسا وهو

 : "باتكلا تايبأ

 و E 52 وِ و و م 32 وبا ص ص »ل

 نيام مهدو نكتو الإ َمُهُّمَأيدئام دج اَيلع ديو

 “هئا نم َتْنَنِجَأ يذلا يثجت ملو عرج نماتيدبأ يذلا ''”لثمت يدب ٠.

 مَقَس نم َنْيَيوَق 2 يلثم ترصو هرَقصأ نسحلا بوَ كرب اإ1
 . ٠ مما مل 0 000 8 مع ل ر هس

 ")مميش نم لالقإلاب ةعاَنَشلا الو يبرأ نم لامآلاب للعتلا سيل.

 0 5 هلا معلا 253 2 ما ِ 2
 ٌدوعنو ةعانقلا هللا لأسن :ءاعدلا كو .ٌةلأسملا :«عونقلا»و ءاضرلا :«ٌةعانقلا»

 :ةدشنأ امير ناكَو .عونلا ىم هللاب
 2 03 ل هع م مل نع °

 يمّيِش نم ٍشَْلا كص حولا لَو
 دمحم ىلع ترق .ليلق هنأ الإ .مهنع كلذ َءاج دقو ءاضرلا ىنعمب عونا لعجف

 ۶ يبارعألا نبا نع ءريزولا يبأ تخأ نبا نع :ناميلس نب دمحم نع «نسحلا نب
eهال  

 ؟عوجتو مكلًالظأ ے شفتو هّقحريغ 2 هللا ُلاَم بهذي

 .(ب)و (ك) نم ةدايز )١(

 .(ب)و (د)و (ك) نم ةدايز (۲)

 ام مجعم يف يلذهلا لطعمللو ١/ ٠٠١ ؛ هيوبيس تايبأ حرش يف يلذهلا دلاخ نب كلام تيبلا )۳(

 نيع ليصحت يف يلذهللو . 557/١ ؛نييلذهلا راعشأ حرش يف امهدحألو .۷۳۷ /۳ ؛مجعتسا

 ٠١/ ۸٩. ؛صصخلاو «(نأم)و (ددج) ب رعلا ناسلو 2747/١ ؛باتكلاو «184 ١/ ؛بهذلا

 (دور) برعلا ناسلو « 4٠ /5 ؛ لصفملا حرشو ء۹۸ /۳ ؛ينومشألا حرش يف ةبسن البو

 .«مهضغب :نكلو» :ىوريو ۰۲۷۸و ۲۰۸/۳ ؛بضتقملاو ء(نیم)و
 .رداصملاو (د)و (ك) نم باوّصلاو ؛«كنم» :لصألا يف )٤(

 .(ب) نم اهحرش عم )1١-١11( تايبألا تطقس (5)
 . لصألاك (ك) يف تيبلا حرش دروأ )0(

 . (عنق) سورعلا جاتو ؛(عنق) برعلا ناسل يف ةبسن الب ناتيبلا (۷)

 دع ج مه س



 عو ف هيف سيل ام انعنقيو ُهرْيَغ سيل منم اذهب ىَضرَتَأ

 نع ءيرّكَّسلا نع ٠ دمحم نب ٌدمحأ ىلع هّتأرق ام تيبلا اذه ىّنعم ْنِم وحنو

 : دلا دوسألا يبأل ءيشايرلا
 وے و

 ءالدلا 2 كولد قتلا ٌنسكلَو ينمتلاب : ةتشيعما بلط امو

 :"0رحآلا لاقو
 ها ص

 همم ه رباع

 يمّمه اهَقرط اهيل دست ىَّتَح يك گرما ادب ان دا الو. ۱۳

 “ملت لو ينرذعاو لاَحلا ةّقرب يتدج ىلع ْتَنْخَأ يتلا يلايللا مث ٤.

 3 چ

 | :ةغباًنلا لاق .اهّنكلهأ :«اهيلع ْثَنْخَأ»

 دب ىلع ىَتْخأ يذلا اهْلع ىنا u س
 - - راد جا ماش مو مم ت م و ةد م امام أ 5-4

 ملكلا ىلع يلوصحمو دوج ركذو رممتغ ىلع يلوصحمو اسانأ ىرأ .6

(010 

00 

(۳) 

2 

(0) 

O) 

 .(ك) نم هدعب ام طقس

 ۷٤/١. ؛لاثمألاة رهمجو و۰ ٤و ٩ ؛ هناويد يف يلؤدلا دوسألا يبأل تيبلا

 2199 ؛لاثمألا باتكو 2557 ؛لاقملا لصفو :(يلد) ةغالبلا ساسأ يف ةبسن البو

 . ۳۱/۱١ ؛صّصخملاو ۰/۲ ؛ لاثمألا عمجمو ۳۳۸/١« ؛ ىصقتسملاو

 . هيلع رثعأ مل

 .«بئاوُتلا : رهدلا تانب» : «رهّدلا تانب» : تحت بتكو .«رظأ امود :(ك) يف

 . «اهتكلهأ : يأ :تنخأد :(د) يف هحرش دروأ

 حرشو :0 ؛هناويد يف ينا يذلا ةغبانلل وهو .اولمتحا اهّلهأ ىحضأو ًارافق تحضأ : هردص

 ةنازخو :0١٠ا//9 ؛ةغللاة رهمجو 401 ؛رشعلا دئاصقلا حرشو ۲ ؛ عستلا تاقلعملا

 ١55/8 ؛صصخملاو «(انخ)و (دبل) برعلا ناسلو ۷/۲ ؛رردلاو ٠ /4 ؛بدألا

 211١/1١ ؛يتومشألاحرش يف ةبسن البو ١١/ ۳١. ؛يناغألاو «؟77/؟ ؛ةغللا سيياقمو + 171/16و

 :ىوريو 71/١!. ؛عماوهلا عمهو ء١۶١٠ ؛ىدّنلارطق حرشو «۲۱۰ ؛ ظفاحلا ةدمع حرشو

 . .ءالخ تحضأ :ىوريو .اولمتحا اهّلهأ ىسمأو ءالخ تسمأ

 دم و س



 ر مس 1۷
 رو 4 a 2 م

 ("7ومصلا ةمص نع يربخ يلجنيو هيرضم لثم ينم لصّتلا

 َءاجش يمس امك ءديرَد وبأ «ٌةمصلا» يمس هبو .تايحلا نم عاجلا : :«ٌةمصلا»
eو  a 

 أش مظعي . .تاّيحلا ةّيح نع : :يأ ؛ةيحو

 ^ حّشقم تال یَّتَح ميحقأ نالا ربّطصُم تال ىَّتَح تربص دقن ۸

O 2 0 37 7 
 : اودشنأو ,«تالدب رجي نم برعلا نم

 ) ءاقب سيح سسي نأ اَنبج ص انحف ناوأ تالو الص اولبَط

 ٌناكف ءهللا ةّمحر سابعلا وبأ اما يبل ریست میت ومش وه اذه
 ,نيتكاسلا ءاقتلال يه امّنِإ ,«نوتلا» هب ةرسكلا ثإو ,رورجم ريغ انه «ناوأد نإ :لوقي

 محشو ٠ .نئتيحو دشموي .ىرجم هارجأو ,ةّقاضإلا نم ًاضوع ٌنيوُنلاو ُنوُدلا امهو

 ًاطخ ءارلا مضب (ك) يف اهطبض )١(

 .«بحصتسي» :(ك) يف (۳)

 ءدسألا : ةّمصلا) : (د) يف هحرشو ٠ لصألاك حرشلا هب قحأو ؛ (ب) يف تيبلا زجع دردأ ةرفإ

 : ممّصصلا ةًّمص 1 :(ك) يف هحرشو . هدّنسألا | دسأ نع يربخ يلجني : :ديري ٠ .ممص هعمجو
 .ًايفرح لصألاك حرشلا لمكأ مث ڈ «يهاودلا ةّيهاد

 . (د)و (ك) يف حرشلا ضعب دروأو ٠ . حرشلا نم ًامسق هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ (5)
 295946 ؛دهاوشلا صيلختو ۰۱۰۹ ؛فاصنإلاو ۰ ؛ هناويد يف يئاّطلا دييز يبأل تيبلا (۵)

 1۹/١ ؛رردلاو ء150و 1860و 187/5 ؛بدألا ةنازخو ۷۳١ ؛ةاحنلا ةركذتو
 دصاقملاو ٠41و 1٤١ /۲ ؛ ينغملا دهاوش حرشو « 717/8 ؛ بيبللا ينغم تايبأ حرشو
 ١54/4 ؛بدألا ةنازخو ۲٤۹« ؛بدألا رماوج يف ةبسن البو . ۱١١/۲ ؛ةيوحنلا
 ةعانص رسو ؛777و ١54 ؛ينابملا فصرو ؛ ۲ ؛ صئاصخلاو :040و 0۳۹ /5و
 ناسلو 77/4 ؛لصفملا حرشو ١ ؛ ينومشألا حرشو ء۹٠٠٥ ١/ ؛بارعإلا
 . ٠٠۰۲/۱ ؛عماوهلا عمهو ؛,۱ ؛بييللا ينغمو «(تال)و (ال)و (نوأ) برعلا

 .(د) نم اهدعبام طقس (0)

 .(ك) نم اهدعب ام طقس (۷)

 س ع مز =



 :("اءاجعلا لاق. ("!كلاهملا ف اهب يمرأو ٠ ,مئاظتلا ىلع يسن ٌلمحأ :يأ

 اجَرَفَت نأ ةّيثُدلا نم ىهاثت اج سقما ناو ميزابألا ايلول

 اَجَعَز هع سرا قلا مَحَقَأل

  3 îاے 5 ت ر رعارب  e (y7 <Y 53د0 32 2 7

 مدق ىلع قاس نم ` موقأ برحلاو ةمهاس ليخلا هوجو نكرتأل .5

 )ن3 م6 4 . .٠ ۹ م ملا لاو ل ل 5 ري اه امام 2

 ممللا نم ايرض اهب ناک یتح اهقلقي رجزلاو اهقرحي نعطلاو ٠.

 .ٌنونجلا :«مَمّللا»
 03 سا صير لاو همهم ي م e م مهر فه رس

 “هجللا ىلع ٌروردَم باصلا امئأك ةحلاك يهَف يلاوعلا اهَتَمَلَك دق .1

 :("!طيقَل لاق رم َرَجَش ؟«ٌعلسلا»و «باّصلا»
 202 هلم ص مرش عما

 (ة)اًمّكَسلاو باصلا ينجي رخآو اكوش ٍطقتلم نيب مكي مارس مف

 رق دن ع سرس

 0 داود يبأ لوق ىلإ تيبلا اذه 4ب رَت هنأكو

 .(ب) نماهدعبام طقس (۱)
 ناسل يف ةبسن البو .(بأذ) ةغالبلا ساسأو ۷١-۷1 /؟ ؛هناويد يف جاجعلل تايبألا (۲)

 . ۱0۹۳و 1١1/8 /5و ١/ ٤۷١ ؛ةغللا ةرهمجو «(مزب) سورعلا جاتو ء(مزب) برعلا

 . «اعم» :اهقوف بتكو ءاهّمضو ءابلا حتفب (د)و (ك) يف اهطبض (۳)

 .«أعم» :اهقوف بتكو ءاهّمضو ميملا حتفب (د)و (ك) يف اهطبض (5)
 .(ب) نم اهحرش عم (۱۹-۲۳) تايبألا تطقس )٥(

 .«نونجلا» :(ك) يف «ممّللا» قوف بتكو .لصألا ةرابع (د) يف دروأ (7)

 . مر جش :باصلاو « حارجلا يهو :خولكلا نم اهتمّلك» :(د) ينو «(ك) يف حرشلا ضعب دروأ (۷)
 ٌرُمعي نب طيقلل تيبلاو . خسائلا نم ٌرهس وهو ««ةرارز نب طيقل لاق» :(ك) يف (۸)

 ل
 . 5١ ؛هناويد يف يدايإلا

 َرذنأ «يدايإلا رَّمْعَي نب طبقلل ةديصق نم تيبلا اذهد : (ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب (4)

 ديحولا هيونتو . . «عجرال : :لاقمت ««ةرارز نب طيقلب سیلو ؛ ىرسك شی هنو اهب

 . ةرارز نب طيقل لئاقلا نأ لصألا ةخسن يف ركذي مل نكلو < حيحص

 ؛يوّرلاو رحبلا اذه ىلع ةعطقم هناويد يفو :يدايإلا داود يب ن ناويد يف تيبلا دري مل 2000

 سورعلا جاتو ؛ (تلف) برعلا ناسل يف ةيسن الي تيبلاو .اهيلإ فاضي نأ ىرحو 1

 هل ع ماي س



 و ل ور عري 022 ا 2 و يأ 2

 احلم نسمضقب املاک امكلاب ودعت ليخلاو

 و ريما يو مو ت

 مهل اتجَرْخا:لجو رع .هلوق اولاقو « .حارجلا يهو ,موُلكلا نم ««اهتملكدو
 ورور

 : "راح لاقو . مهايإ اهلكأب م مهحرجت : :يأ ,"14مهملكت ۽ ضرألا نم ٌةباَد/

 مولا اهتبدنأل اهيع ر ةا دو نِم يلّوَحلا بدي ول

 نب دمحم ىلع ٌتأرقو .لاح ىلإ لاح ْنم لوحي يذلا :«ٌيلوحلاب» د ديري امّنإو ًالوح

 :"!ىيحي نب دمحأ ْنع نّسحلا
 و سا عل ss شس م وے و م و + ا
 ؟حداجلا هيبناج تضاَح [رشلا اذإإ  يتظيفح فيك مصع اي یمّلعت ملأ

 مما عش ي مم 0 0 نإ
 حلاك وهو هياينأ ف ٌنَمْطَأَو يكرات رشلاوٌرشلا راذحرفأ

oم  

 مدخلا ةّلود نم هَل تْلَدَأ تح يرظّتنم لاز ام تلصنُم لكي ١.

 مرحلا 4 جاّجُحلا مد لِحَتْسَيَو  َةَنفاَن سْمَحلا تاوّكصلا ىّرَي خيش .۳

 مري ملو هّتمار بئاتكلا دسأ هب جاجعلا تحت تَحّطَت امّلُكُو 4

 ع 7 2 و : سلا عرب عسا رل 3 عا هلو
 ءرجلا فرح فذحف ءةنع تمار :دارأو .وه لزي ملو :هنع تلاز :يآ «هتمار»

 . ۲۸۸/۱٤ ؛ةغللا بيذهتو ء(تلف)

 ١( ؛لمتلا ۸۲.
 . (بدن) سورعلا جاتو ١/ 4٠« ؛ هناوید يف تباث نب ناّسحل تیبلا (۲)

 نيسوق نيب امو .(حدج) سورعلا جاتو «(مصع)و ء(حدج) برعلا ناسل يف ةبسن الب لوألا (۳)

 . (بين) سورعلا جاتو «(بين) برعلا ناسل يف ةبسن الب يناثلاو .رداصملا نم ةدايز

 دازو .(ك) يف حرشلا بلغأ دروأو .لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع دروأ )4(

 ملو «هتحرب : «هتمار» :(د) يف هحرشو .«حربی» :«مري مل» مامأ (2ك) شماه ىلعو . هيلع

 :ريرجل دشنأو «حربي مل : مري
 «مئمأ الو نادال كنم ىوهلاكاذ ماف ردّسلا وذ مري مل مأ مار له

 . 3ال4 ١/ ؛ هناويد يف ريرجل تيبلاو

 .«تسرُف ىلوألا :ّح تمر وأ تمدص :لاقول ىلوألاو «دسألاب قيلي امن حطتلا سيلو

 هس 2 مرا —



 © شعألا لاق .هسفنب لعفلا لصوأو

 مرتْمئ اَدِإريَخباَنِإه اَندنع نم تمر الم انابأ

 : "راق رجلا فرح "' اريغب ساو وبأ 4 هّلمعتسا دقو .تحرب ك: يآ
 وص مهم 3 لوو ر

 يئاذحو يتطُير ىّنَح ينمي توح ام نود یتا ىتح هتمر امف

 ىلوألا ناكو ءدّسألا ركب قيل قيلي «ٌحّطَنلا» سيلو ٠ اهم الو لاطبألا هلم :ي

 .(رضعیب هم ةضعب يلي ام امم كلذ وحنو :تيمر وأ :تمدص امّلُكو :لوقي 9 يدنع

 ميلا نم يراجلا مّدلاب يضَتْكَتِو 2 يتقراب ّوَجلا َقْوُرُب دالبلا يِسْنت ٠.

 :(")ةلسم لاق .فيسلا ىنعي .«ٌةقرابلا»/

 ينيميب تفرش تماَق ُبَرَحلا اإ ةّتيك كاملا تحت ة رايو

 “تلا ءاشلل یّدرلا فوخ ضايح يکرتاو '”ءايوح ىدرلا ضايح يدر .؟*

 البو .(مير) سورعلا جاتو «(مير) برعلا ناسلو ء١۹ ؛ هناويد يف ريبكلا ىشعألل تيبلا )١(

 .(مير) حاحصلا يف ةبسن
 .«لاقف رج فرح ريغب» :(2)يف (0)

 . 6/0 ؛ هناويد يف ساون يبأل تيبلا )۳(

 :ٌريهُر لاق .لواح يأ» :(ك) يف هدعب داز (4)
 [ميدق بح هلالخوافع]إ ميريالةمارب ل لط نمل

 . ٠٤۳ ؛هناويد يف ريهزل تيبلاو .كلذ ادعام طقسو .«حربي الو لوزي ال :يأ

 .:ًادج هب قئال هّنأل ءدسأ تسرُف :لوقي نأ ىلوآلا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )0(

 . (د) ةخسن نع ًافنآ هاندروأ ام بيرق وهو

 .(ب) نم اهحرش عم (۲۵-۳۱) تايبألا تطقس (1)

 هناويد يف دري ملو ؛هيلع رثعأ مل (۷)
 يف هلوقو .رداصملاو ناويّدلا ةياور يهو ؛«سفن اي» :(ك) يفو .(د)و لصألا يفاذك (۸)

 .«سفناي » : يه حتفلا يبأل ىلوألا ةياورلا نأب يحوي «ءابوح هدشني ٌناكو» : حرشلا
 لبإلا مسا معّنلاو «ةرورض ءادنلا فرح فذحو «سفنلا يه ءابوح» :(د) يف هحرش (9)

 .«ثّنؤتو رّكذت يهو «ةصاخ

 - عهود



 ءادّنلا فرح َفَّدحَو «سَقَتلا يهو ءءابَوَح اي :يأ .«ءابوَح» هدشني ناكو
 :"!هلوق | اذه انركذ دقو ؛ .رنعشلا ةرورضل

 6. سر تجه ان تزرب يذه

 تا يل ريد

 ركب يبا ىلع تأرقو . تنوي رگدی هنأ سنوي ركذو ٌةصاخ لبإلا مسا :«معتلادو

 ًفللذكو ,مّنغلاو لبإلا :«معتلا» : ءاَرَقلا لاق. ءيحي نب دمحأ نع ءنسحلا نب دمحم

 .لاملا عيمج :ماَعَنَألاَو ءلبإلا : :معتلا : :لوقي هريغو «ماعنألا»

 ("2ركلاو دجملامأ نبا تيعدالف ةّلئاس حامرألا ىّلع كرذأ مث نإ."

 : بوُيأ نب ديبع ٌلَوَق اذه 4 ليف ام ٍنَسَح أ نم 0 )£(

 راع نم تواب امو لبق تر امك ةامُكلا ٌلاَجآَف ينو نإ
 ا ر 2 سم يك م
 رادقمو تفو ىلإ سفت لکو ىّسَعَف هري غ تقول توجت ناو

 ؟مّضَو ىلع محل ةَعئاج ٌرْيطلاو ةماّض فايسألاو كلا كلميَأ .۸

 رجارلا لاق .ْمُحّللا اهيلع ٌعّطْقُي يتلا ٌةَبْشَحلا :«مضولا»

 . ٥۲ ؛هناويد يف يبنتملل وهو ءاسيسن تيفش امو تفرصنا مث :هزجع (۱)

 َةَقُل ناك اذإف ءٌمُقُدّْيَر :لاَميِهَّنأ «َكانُم هدروأ اميف» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (5)
 .«عجرال :لاق مث ««انه اهركذ امك ةرورضب سيلف ءةفورعم

 . لصألاك (ك) يف حرشلا دروأ (۳)

 . خسانلا نم ٌوهس وهو ؛هروث نب ديمح لوق اذه يف ءاج ام نسحأ» :(ك) ةرابع (4)

 . 787 /۳ ؛بلطلا ىهتمو :(-١-نويومأ ءارعش) ۲۱۵ ؛هناويد يف يربنعلا بويأ نب ديبعل ناتبيلا_(5)

 . «لّثق تربخ»و «ينولتقت نإ» :ناويدلا يفو

 ساسأو «(ملز)و (مطح) برعلا ناسل يف يزنعلا ضيمُر نب ديشرل تايبأ ةلمج نم ناتيبلا 0(
 يف يسيقلا محلل وأ يجرزخلا ةبغز يبأل وأ هلو . (مطح) سورعلا جاتو ؛(َملَّز) ةغالبلا
 يف ّيسيقلا مطحللوأ ي جراخل ا ةبغز يبألاو .(مطح) سورعلا جاتو ؛(مضو) برعلا فاسل

 ؛(ملز) برعلا ناسل يف ةبسن البو .(قفخ) برعلا ناسلو :(قوس) سورعلا جانت

 2515 /#" ؛بدألا ناويدو ء 875/7 ؛ةغللا ةرهمجو :ء94/1١1“ ؛ةغللا بيذهتو

 ء«(مضو)و (ملز)و (قوس) حاحّصلاو ء(ملز) سورعلا جاتو ؛190/ ؛صّصخملاو

 س



 و همي عم 42 ه7

 منغ الو ليإ يعارب تسل

 () تت ثم ا
 :' سيتس ضعب لاقو

 اهب ملي نأ ًامويرقُفلا رذاحأ/

 ثَّطَع نِم تام ٌءام َيِئاَروَل نم 4
 7 7 رر0 مي مام .

 ادع نيترفشلا قّيقر لك داعيم ٠.
 رار هاا - ريدم ره 4

 مهل اهب يدصق امف اوباجأ ناف .الا

 .۳۰۸/۲ ؟نييبتلاو نايبلاو

 .هيلع رثعأ مل )١(

 مضو رهظ ىلع رازجب الو

Trg “3# 7 - 

 رمضو ىلع محل نم رتسلا كتهيف

 و هه هيما هامل
 رني مل مونلا 2 هل ت ولو

 صا م رو مرور« ما ما مر

 مجعلاو برعلا كولم نم اصع نمو

 مهب اھت ىضرأ امف اونو نإو
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KOKÊ 2 

 هلدعي ٌداعمو ذات لاقو

 ° ماقم اجيهلا ي كتع ىفخ يرام هسنإلا دبع ابأ

 .دملاو رصقلا نم «ءاجيهلا» ث ام انركذ 0

 ماسلا جاسي هيف ٌرطاَخُي )اَنآَو يسِبَنَط ام ميسج ترك.

 . ًاديكوت «ام» دازف ؛ىبلط ميسج :دارأ

 محلا ةاقالم نم ُهْرْجَيَو تمثال حت يما
 ماو رر ساما © مار و ماهل رف 4 رر مم مر

 يمامزاهدي ةو تراس الو يلايثلا "امتي بشم تقلب امو.
 .هراعتساف ءًالكم اذه برّ امّنِإَو .مامز الو ىلايّلل َدَي ال

 63 ر ر ل ع e 0 عب ٠م ر .

 ماتملاو ظقيتلا 2و ليوق ٠ ينم ليخلا نويع تألتما اذإ .

 ٤/ ٤٤« ؛نايبتلاو ۸٤ ؛يدحاولاو ١/ ۲٠١ ؛دمحأ زجعمو « ٤۹ ؛هناويد يف تايبألا

 . ٤/ ۱١۲ ؛ يقوقربلاو ‹ ۱0۸ ١/ ؛يجزايلاو

 .«رفاولا نم» :اهشماه ىلعو ««هلذعي ٌداعمو «يناوديصلا ذاع لاقو» :(ك) يف ةمّدقملا

 يف هل لاقف « هسه مظعو هروهت نم دهاشي ام ىلع ذاعم هّلادبع بأ هلذعو» :(د) ينو
 . طقف «لاقو» :(ب) يفو .«كلذ

 . هحرشو هزجع طقسو «(ب) يف طقف هردص دروأ
 . لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 . (ب) نم حرشلا عم (0-) تايبألا تطقس

 .ناويدلاو (ك)و (د) يف زمهلاب «اهتئيشم» اهطبضو «زمه ريغب لصألا يف اهطبض اذك

 (د) يف تيبلا حرش دروأو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ
 .لصألاك

~4 ¬ 



 :دارأو .“(يبکرا هللا َلْيَخ اير : "السلا هيلع هلوقل ءليخلا ّباحصأ "دارأ
 ,sa) هس

 .٠ فذحف .«اهل ليوق»

000 

00 

(۳) 

(4) 

 . «دیری» : (ب) يف

 . «مّلسو هيلع هللا یلص يبتلا لوقك» +(د) يف
 ء۳٦۳٤ ؛لامعلازتکو ۳ ۷ ؛يرابلا حتفو «0۸ /۲ ؛دعس نبال ىربكلا تاقبطلا يف ثيدحلا

 نبا ريسفتو ء۳١۳٠ /” ؛يربطلا ريسفتو ؛۷۷۹ ؛رجح نبال فاشكلا ثيداحأ جيرختو

 . ۳۲٥و ۳۱٥و ۳۹۰ /۲ ؛ءافخلا فشكو ء3 7/7 ؛ريثك

 كاذو / ؛نايبلاب لالخإ عضوملا اذه لم يف فدحلا» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 «نّبجلاو فوخلا يف : لاق نم بهذم ىلع ٠ ًاضيأ هل لولا نوكي نأ تيبلا لمتحي هنأ

 . .«هسّقن ىلإ امهبّسنو

~~ 



crv) 

 :ةباجأف كب ًارورس ساكلا هذه ُبَرَشَأ :نييبالكلا ضعب هل لاق دقو .لاقو
 رو اص

 “مركلا برش هلثم نم يذلا انيرش ١ ًائنهم افرصرمَخلا تيرش ام اذإ ١.

 .ءام انيرش :ىأ

 مرحلا مهيقاّسو اير اهّنوقَسي انّقلا مهام ادن موق اذّبح الأ."

 ؛ 45/4 ؛نايبتلاو « 80 ؛يدحاولاو ١/ ٠٠٠ ؛دمحأ زجعمو ؛ 0١ ؛هناويد يف ناتيبلا (#)

 . ١15/4 ؛يقوقربلاو ۰۱٥١/۱ ؛يجزايلاو

 : (د) يفو .«لاقف «كبًارورس سأكلا هذه برشأ :نييبالكلا ضعب هل لاقو» :(ك) يف ةمدقملا (1)

 تطقسو .«ًالاجترا هل لاقف «كب ًارورس سأكلا هذه برشأ :نييبالكلا ضعب هل لاقو»

 .(ب) نم ناتيبلاو ةمدقملا

 . لصألاك (د) يف حرشلا ةرابع دروأ (6)
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 )00( ع

 اهتيرشيل ۽ قالّطلاب فّلحو ,سأكب هدي ناسنإ ! هيلإ دم دقو ؛لاقو
000001 

 موُطصْرُخلا نهب نكلعأل ةيلأ قاللطلا َتَعَب انثخأو.١

 4 موطرخلا ىلع ُهمسَنس» :ىّلاعَت هلوق ب اولاقو .رمخلا :«موطرخلا»

 :('ًاَنسح َلاقو .َرمَخلا هيرش ىلع :يأ
 موُطَرَخلا نم ةع شعشم ىقسو يسلجم برَقف امو همدا

 (*!هيخأ ريغ تيرشو اهيرلش نم ةرافَك هّسرع يدر تئَعَجَف . ۲

055 (YY <4 103 0 f 4 2 (Yî 
 لاق .' ةفل امهاتلكو «لوعف» ىلع .«موث ريغ»: :هدشني اضيأ ¿ ناكو

 اًدجارلا ا 1

 ميثألا ةَبَدرَحِي بْن مو ميصقلا نم َكاَجَت هللا

 281/48 ؛نايبتلاو ۰۸۸ ؛يدحاولاو ء44 ١/ ؛دمحأزجعمو ؛١٥ ؛هناويد يف ناتيبلا ()

 .11/€ ؛يقوقربلاو ؛« 1١ ؛يجزايلاو

 ىلعو .«لاقو ءاهذخأف :قالّطلاب هدي تناك ًاسأك ٌنبرشيل ناسنإ هيلع فلحو» :(ك) يف ةمدقللا )١(

 ةمدقملا تطقسو .«لاقف «هيلع فلُحف «متتماف «بارشلا لئسود :(د) ينو .«لماكد :اهشماه
 . (ب) نم ناتيبلاو

 . كلذ ادعام طقسو ««رمخلا ينعي موطرُخلا» :(د) يف ةرابعلا (۲)

 .11 ؛ملقلا ةرفإ

 2598/8 ؛بدألا ةنازخو .٠« . . هتحارب ىقسوا : هيفو 804 ١/ ؛ هناويد يف تباث نب نسل تييلا )£(

 يناورف ىقسو» :اهيفو

 .ًاضيأ تيبلل هحرش يف اهدرويسو ؛«موثأ» :(ك) شماه ىلع بتك )0(

 1 .(ك) نم تطقس (1)
 1 .«رارملا لاق» : هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقس . (۷)

 ةبسن الب لوألاو . /؟ ؛ةغللا ةرهمجو ء(بدرح) سورعلا جات يف ةبسن الب ناتيبلا (۸)

 .ةمجعملا داضلاب «ميضقلا» : هيفو ؛(ظظش) برعلا ناسل يف ةبسن يف

~ ٤0 - 



01) 

 ٠٠ يسعققلا ر رار لاقو/

 (-۲- نويومأ ءارعش) ?EA ؛هناويد يف ىسعقفلا ديعس نب رارملل تيبلاو . (ك) نم ةدايز

 هردصو ۷٠١. /؟ ؛ءارعشلاو رعشلاو ء۷٠ ؛ بيدألا ةحرفو ۲۳١/٠١« ؛بدألا ةنازخو

 (ك) يف هزجعو .دعولاب يأولا قّقحملارّسفو : عبات يأولا زجنتسي امّتكلو :ءارعشلاو رعشلا يف

 :رداصملاو ناويدلا يقو . (نهارهت :ةنازخلاو ناويدلا يفو . فالحمد :رداصملا لكو

 .!ميثأ»
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 217 ب 5 ما مم 0 200
 "”ايخونتلا قاحسإ ْنِب نَسحلا حدمي «لافو

 2 2 م م 0 ور هر م ور ر

 “هقسلا نم يب يذلا َلْثماهيَلَعَل مّلظلا ةياغ اهملظ 2 ىوتلا مالم ١.

 ("ةناكف ملط اھل يمول ٠ اهاّيإ يقشعل اهّقشعت ٠ دعبلا يهو ,ىوتلا لعل: يأ

 اهل ٌةقشاع ىوَّنلا ٌنوكت نأ ٌروجي اله :لاقف .ىوُتلا اهمول ىلع ُهَسّفن بتاعف هبت
 رار و يب

 ؟مدعي لوقي هارت الأ ؟يلّثم

 "يمص مكيف نكت مل مكدرت مل ولو مكءاقل يتعوزت مرفت مّن وله."

 ًاضيأ ءاج دقو ,دحاو ظفلب ِّنؤملاو ركنُلاو عيمجلاو نينثالاو دحاولل عقب «مصخلا»

 :(!زعاشلا لاقو "14 ضعب ىلع اًنضعَب یب نامْصخ# : :لجو رع لاق ؛ةعمجو هتیشت

 2 ٤/ ٤۷ ؛نايتلاو ء1۱۲۸ ؛يدحاولاو ۲۸۲ /۱ ؛دمحأز جعمو ءالا ؛هناويد فةديصقلا (*5)

 . 1/5 ؛يقوقربلاو ١/ ۰۲۰١ ؛يجزايلاو

 شماه ىلعو .«لاقو» دعب «اضيأ» :(ك) يف داز هنكلو ؛لصألاك (د)و (ك) يف ةمّدقملا )١(

 . طقف ««لاقو» :(ب) ينو .«ليوّطلا نم» :(ك)

 : هلوق نم (د) يف حرشلا دروأو . حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ ةفإ

 .«ثّنؤيو ركذي دعبلا : ىوّتلا» : هلوقب كلذ قبسو «. . .هّبت هنأكف»

 .(ب) نم اهدعب ام طقس (۳)

 .«هتأكو» :(د) يف 0

 .(د) نم تطقس (0)

 ىشنألل ةدحاو ةروص ىلع مصخلا» : (ك) يف هحرشو . (ب) نم هحرش عم تيبلا طقس )0

 . ؛[تيبلا] رعاشلا لاق . [ةيآلا] ىلاعت هللا لاق «عمجيو یتش دقو ,ةعامجلاو

 . ۲۲ ؛ص (0

 نيع ليصحتو 2176 ؛هناويد يف حاّمرطلل وهو «هّنأك لوڈجلا مڌ ج ىلع ىفوي :هردص (۸)

 51١/8 ؛باتكلاو «٠1ا//7 ؛هيوبيسم تايبأ حرشو ءاله8و 1۳٤ /۲ ؛بهذلا

 ؛ةيرصبلا ةسامحلاو 1١١/١ ؛ لصفملا حرشو «(ددل) برعلا ناسلو ۲٤۷ /٤و

 :(2) يفو .7١7/1١5؟ ؛صّّصخملاو 105/١: ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن اليو .. ۳

6۷ = 
 ےس



 و هم ت ت ا > ہہ

 ددا موصخلا ىلع َرَبأ مصَخ

 “4 يملسْولا اهلئان ناك يلوريغب يتلا ٌةَيِبظلاةدوعلاب ةمعتمأ ."

 3 7 م يراد 2 7 0 3 8
 ««يمسولا» دارأو .هانركذ دقو هيلي يذلا :«يلولا»و ءرطملا لوأ :«يمسولا»

 :("ةفباّتلا لاق. ًالصو هيف ءايلا لعجو :نيءايلا ىدحإ ففخف

 يناسنورأ موي ناوفس ىلع اشم ناما ةوسنا لف

 ةيفاقلا نأ ؛ًالصو ةيناّثلا | لعجو ,نيءايلا ىدحإ ٌفذحف ««ينانوزأ» هّلصأو

 .هيلإ نعت مل مك ,لصوب تأدب اهنا :ىنعملاو ُنوتلا يورلا فّرحو ةينوت

 طلا دراب نم دجولاٌرَح تشر ينئاكفة ةرحس اماف تفر ٤.

 نسلا مظع لخاد يرجي هّلاخَت ,داوسلاك وهو ؛ اهّقيربو (؟!-انيسألا ٌءام :«ملظلا»

 "1و ع ديبع وبأ دشنأ .مولظ ةعمج و ° افيسل ١ دنرفك ضايبلا ةّدش نم

 ممم 2 9 ت

 امو رع قريلاك اهآ ایا مستو رهف مل تكحض اذإ

 لا لاقو

 . ناويدلا ققحم اهيلع ىتأ ةدّدعتم تاياور تيبللو « ةياور يهو ««ددنلي»

 يمسولا» :(د) يف هحرشو . لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 0(
 .«ًالصو [اذكإ ةي ةيقابلا لعجو نيءايلا ىدحإ فذحو « هيلي يذلا يلولاو ءرطملا لوأ

 ٠ .دلجم ا اذه نم ۱۱۸ص هجيرخت قيس (۲)

 بلغأ دروأو (د) يف ةدحاو ةرابع دروأو «(ب) نم اهحرش عم (4-4) تايبألا تطقس )۳(

 .(ك) يف حرشلا
 .(د) نماهدعبام طقس )٤(

 .(ك) نم «فيسلا دنرفك» طقس (0)

 ينو «(ملظ) حاحّصلاو ء(ملظ) سورعلا جاتو ء(ملظ) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا ()

 يف غلاب اذإٌنالف رهبنا ينعم رهبناو رهتباو ««رهتبت» حاحّملا يفو ؛«رهبنت» ناسللا

 . هترجز اذإ ًانالف ترهتناو ««رهتنت» : لصألا يفو . هلثم َرهتباو «ًادهج عدي ملو ؛ءيشلا

 . بوصأ ناسللا نع هانتبثأ امو

 . هيلع رثعأ مل (۷)

ENA ~—سه  



 ١ 1 2-2 هم 2 هايس RE © ك
 | رونى هسيف مسلظلا ناك رسشأ يذو

 هاما م 2 2

 ٌريغت ٍذئنيح ةاوفألا نأل ؛اهل َحدمأ ناك ليل رخ ةهقّنلا يم تناك اذإو

 ریه لاق. اهحير

 اقع ْنَأ دمي امَلِحاَرلا بّيطْنِم | َتَقْبَتْع ةت یرگلا ب افيدك

 ت رد

 .ريثك هلٹمو

 مه .٠ 2 وش 0 ر ر

 مظنلاو نسحلا# يردلا اهمسبمو اهمالكو اهدقع ىواسَت ةا 5

 :"!هلوق نم ٌعلبأ اذه
 مسابلاب حشو يقارتلا ناگ . س د...

 رتا لاق دقو مالگلا َداَرَأ َهَّنأل

 ةطقاست ثيدَحلا َدَنَعْوُنْوُلْ سمو  اهماستبا دنع هيدي ولو نمف

 4 دقعلا» وهو ءاذه ىلع ٌةدايز يّبنتملا تيب ےب نأ الإ
 سا” م اس رر

 مكطلاو حيرلا 2 ءابهص ةَقّتَعم فقرو يسِيَدْنَملاَو اهتهكتو . 5

)۱( 

 قفز

)۳( 

 عدل

660 

 مودع و ورعد 2 5 ري م ¢
 .رمخلا :«ففرقلا»و :هركذ ىصضم دقو ءدوعلا :«ىلدنملا»

 £ سما ,eê مم قا م rt " > "م ا

 مهدلا روص ےب بهشلاو مهنعطأو اهموق قطنأ تسل ينأك ينتفج

 .(ك) نم اهدعب ام طقس

 تفي اتتع : :ناويدلا فو لصألا يفاذك . 5٠ ؛ هناويد يف ىملس يبأ نب ريهزل ثيبلا

 .باوص امهالكو «ءاتلا

 .195 ؛ هناويد يف يبنتملل وهو «هلثم ندّلقت رد نع نمسُيو : هردص

 . «اهماستبا دنع ُهوُلجت» :هيفو « 1770 /۲ ؛هناويد يف يرتحبلل تيبلا
 يف رعاشلا عمج امّلُك سبل هلأ لوقلا اتم مَدقت دق» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 يرتحبلا تيبو / < اَفّسَعتم مالكلا ناك اذإ امّيس ءرعشلل فرشأ ناك ١ ةريثك ًافاصوأ تيبلا

 . «رسح لدعم همظنو ةوالطو ٌءام هل بطر
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 )00 مب م لم e يلم a 2 2 2 2 ه0 . و

 يمس اهلتقيف ىعفألا ينزكنتو هفتح ينا يفتح ينرذاحي .8

 ل 12

 ملو هزر اذإ ؛ 7 ةيحلا هَّرَكَن : :ةنمو «ضّرطلا ددحم ٍءيشب وأ .نرقلاب :ُنكَتلا»

 امّنِإ ضعي ال تاّيحلا نم ٌبّرض :ٌراكتلاو .هضلاو ْحّتَفلا :ناتفُل «مسلا» كو ؛هضّضُعت
 4 ودوم

 هفّنأب ركن
 د

 ع كر رع ر

 نم ٌركّدلاو اهفّنأب ناسنإلا اهُنْعَط وهو ءاز هزكنت ةيحلا مترك: .ديز وبأ لاقو

 .رضعلا : :ةّيحلا ىوس ةّياد ل

 ° رحت اطفي !تايجيرسلا ضو يمد اهفصقي تاّيتيدرلا لاوط ۹

 2 و 0 تا ع
 :”ايجاجعلا ؛ تيب 4 اولاقو ؛فويسلا :«تايجيرسلا»

 اجرسم ًانسرمو ًامحاقو

 يا رب اى ساس مي ت اي

 َقوف اذهو «جارسلا ء ءوضك قرشم نسحم ؛ *جرسم : :ليقو .فّيسلاك ًاقيقر : يأ

 0 الو ألا لوق

 © تاو ةتسألا انيف تَّلَحَن دَقَف ٌةَهافَس لاّتقلاب انودعوت الق /

 «مضلاو حتفلاب (د) يف اهطبضو . نيل لا حتفب (ك) يف اهطبضو . لصألا يف اهطبض اذك (۱)

 اهقنأب زكّتلاو . هتطشنو ةي ا هتركت : لاقي : (د) يف هحرشو ىأعم» : اهقوف بتكو

 . «مضلاو حتفلا ناتخل مّسلا يفو ءاهباينأب طْشّتلاو

 .«تايناميلا» :(ك) يف اهتحت بتك (۲)

 .«فويسلا عنصي ناك لجر وهو «جيرس ىلإ ةبوسنم فويس تايجيرسلا» :(ك) يف هحرش (۳)
 (جرس) سورعلا جاتو ء(نسر)و (جرس) برعلا ناسلو ؛؟4 /۲ ؛هناويد يف جاجعلل تيبلا (5)

 ء0۳ ١/ ؛نيعلا باتكو ؛(نسر) ةغالبلا ساسأو :الا7 7 /۲و ٤0۸/۱ ؛ةغللا ةرهمجو «(نسر)و

 دهاعمو 74/١: ؛ةيوحنلا دصاقملاو ؛ 857/17 ؛ءيلآللا طمسو ‹ ۲٤١ /؟ ؛يلاقلا يلامأو

 2087/٠١ ؛ةغللا بيذهت يف ةبسن البو .(نسر)و (جرس) حاحّصلاو «14 ١/ ؛صيصتتلا

 .06١/؟5و 17/١ ؛صصخملاو ٠١١/۳ ؛ةغللا سيياقمو

 .هيلع رثعأمل (5)

 ةرثك نم تلحن دق :يأ ؛لوصحم هل مالك اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (1)
 ةايعمصألا لاق .حصي ال لاحم يّبنتلا لوقو «ةمئاد برح لهأ ن حنف ءانلامعتسا

 دع £ وس



 0 . 2 رم £ > ماع سا م ل چ ا

 “مرج يسمن نم بوكرملا ىلع فخأ ينتددرف ىدملا يربي ىرسلا ينترب ٠.

 .ُدّسَجلا : انهم «مرجلادو اةيدمو ةيدم اهّثدحاو ؛نيكاكتسلا : ا"[ىدملاو] «ىدّا»

 «مزجلادو .داسجألا يهو :مارجألا ماظع :يأ میرج لح : :ينابيشلا ورَمَح وبأ ىكحو
 :مهلوقب ةماعلا تعلو دقو: متاح وبأ ٌلاقو ُنوّللا :ًاضيأ «مزجلا»و .؛توصلا :ًاضيأ

 نبأ ةاكح دقو ؛ىرت امك ةعفدف ءاطخ وهو «ن :قلحلا وأ .توصلا :يأ رجلا اص نال

 ,ًايفوك وأ ناك ًايرصب ؛وري مل ْنَم ىلع ةجح تاقّثلا نم ىور نمو هححصو ؛ .تیگسلا
 0 «فخأ»ب عفر عضوم ذب «يمرج»و . .مالسلاو ؛ةمومذم ٌةيبصعلاو

00 

(۲) 

(۳) 

(£) 

(0) 

 : جوملا ةشنأو رس : : لاقي ؛ نيف ىلإ ةيوسنم : «تاّيجيّرسْلا»

 رسَسصَقلا نظفي تايجْيَرسلابَو

 . "۲٠ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس دقو

 .«ةفيعض غل يهو» :هلوق ىلإ ًافرحم حرشلا ضعب هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ
 ءدسجلا انهاه مرجلاو ةيدم ةدحاولا نيكاكّسلا ىدملا» :لاقف «(د) يف راصتخاب هحرشو

 هلال ًارهاظ كنم لضفأ عفري ال نأ سايقلاو «فخأي عوفرم يمرجو :نوللاو توصلا نوكيو

 باوّصلا ناكو ءريكتتلاو ماهبإلاب لعفلا ةهباشم نم هدعاب ًاصيصخت كلذ هبسك نم لصو مل

 يف يأ «نَسَح هبوث ديزب تررم لوقت امك ؛ لاح «ةلمجلاو ربخلا يمرجو أدتبم فخأ نوكي نأ

 نأ زوجيو ؛ةفيعض ةغل يهو ؛هب يمرج عفرو «لاحلا ىلع فخأ بصن هنأ ّذلإ لاخلا هذه

 ءادتبا لصألاك (ك) يف حرشلا بلغأ دروأو . «يننددر يف ءايلا نم الدب ًابوصنم يمرج نوكي

 امك (ك) يف تدرو دقف « تارابع ¿ن نم قبس امامأو . 5 . عفر عضوم يف يمرجو» : :هلوق نم

 تعلوأ دق متاح وبأ لاق .نوللا مرجلاو توصلا مرجلاو . يذمو ةيدمو ةيدم : لاقيا : يلي

 . ؛ىرت امك هعفدن أطخ وهو «قلحلا وأ توصلا يأ مرجلا سج نالف : مهلوقب ةماعلا

 .قايسلا بسانت ناسّللا نم ةدايز

 ةيدمو ةيدم» :نوكي نأ باوّسصلاو ؛«يدمو ةيذمو» : (ك) ينو «ىدمو» : لصألا يف

 ٠(ىدم) ناسللا رظنا . «ئىدمو ئم عمجلاو

 N .(ك) نم باوّصلاو :«مامتوبأ» : لصألا يف

 هلوق بّسحب ناك ةييصعلا رْمأ يف هداقتعا ناك نإ : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 .«عجرال : :لاق مث ؛«اهناكرأ نم نگر هنإف ٠ اهيف

 مسا 4۷4 -



 كنم ريخ لجرب ثررم :لوقت ال ؛«كنم لعفأ»ب ٍرِهاّظلا عفر زوجي الأ سايقلاو
 كلذ اهّبّسسك «نم»ب َتَلصُو ان «لعفأ» َّنأل ؛هوبأ كنم فرظأ ًامالُع ثيقل الو وأ
 «فخأ» عفري ْنأ باوصلا ّناكو/ . .ريكذشلاو ماهيإلاب ر ٍلَعَفلا ةهّباشُم نع اهدعابف ًاصيصخت

 امك ءلاحلا ىلع ٍبّصن عضوم ب ٌةلمجلا ٌنوكتو ©" !ادتبملا ربخ يمزج لعجيو ءادتبالاب

 ٍلاحلا ىلع ءافخأ» بن هلا لإ ؛لاحلا هذه: :يأ نسح ةيوث ديزب ترم: :لوقت

 2 خب ءايلا نم ًالدب ايوصنم «يمّرج» وكي نأ ٌذوجيو فيض ةف يهو «يمزج» هبا فرق
 8-02 هي

 ءًادنه ٌةمئاق تملك: لوقت 3امك “هيلع ٤ ٌةَّمَدَقَم (هئم لاح «فضخأ» !نوكتو «يتنددر»

 امك ٍرّمَّضُملل «فخأ» م عفر حبق الو «فخأ»ب عوفرم ریمض اذه ىلع «فخأ» 4 ٌنوكيو
 رو م مروعا داعب
 .""هناَم َءيش ال هناك راص ظفَللا ىلإ ٌرهظي (' مل اَن] رمْضملا نأل ؛رهظملل ةعقر َحْبَف

 ° لع "لامهاوأش يانيع ترَظَت اذإ ينئأل وج ءاقرَر نمرصبأو.١

 .«هبحاص» :(ب)و (ك) يف )١(

 .«ءادتبالا» :(ك) يف. ()

 .«عفرو».:(ب)و (ك) يف )۳(

 .«نوکيو» :(ك) يق (6)

 «. . .هعفر حبق» :هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقس (۵)

 .(ب) نم ةدايز ()

 .«كانه» :(ك) يف (۷)

 امهاوأش ىور نموا : لاقو ءامهءاش : :نايتلا ينو . .«امهآاش» : (د) يفو .(ك)و لصألا يفاذك (۸)

 ۷١. ؛ناويدلاو ء١٥ ٤/ ؛نایبتلا رظنا . «حتفلا بأ ىور اهبو ءدمألاو ةياغلا وأشلاف

 ءيرما تيب رخآ ىلإ ًافرحم ًارصتخم حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (5)

 .ةماميلا ءاقرز ينعيو ؛امهقبس : يملعامهاءاش» :(د) يف هحرشو .دهاشلا سيقلا

 . «رومألا باقعأب فراع انأ يأ « يلقب هتملع ام ايرت نأ امهدمأف يانيع ترظن اذإ :لوقي

 «قّلّطلا وهو «وأش ةينثت امهاوأش هدشنيو ءامهقباس يأ يملع امهآاش ىوريو» :(ك) يفو

 لبق هتملع دق ام ًايرح يأ «هتملع دق ام ايرت نأ امهاتياغ يأ امهاوأشف يانيع ترظن اذإ يأ

 «بلطاف كنوأش دق : سيلا قرما لاق « ءًاضيأ ىنعمب كقبس يأ دلآاشو كآش لاقي . امهرظن

 :يموزخملا ثراحلا لاقو . | هتنيبت بت اذك] اوبعوأف عارسلا موقلا كآش دقو : رخآ لاقو .

 ناهظاألابءاشت كارأدقلو | ًةرقن كنواأش امف لومُخاَرم

 ل مجالا ~—



 اذه انتل تيل اي :تلاقف .ريطي أطَق ىلإ ترظن .ةماميلا ًءاقرز يه :«ٌوَج ءاقرز»
 اهاّيإو ئم اطَقلا اذإف ءاورظنف ؛ٌةئم انل يتلا ةاطّقلا عم ٌنوكيل .هفّصن لثم وأ اطَقلا

 ّْ :('!هلوقب ٤ ٌةفباَتلا ىّتع

 ٍدَقف هفصنو اقمامَح ىلإ اتٌمامَحلا اذَهامَتيَل ًالا:ْتَلاَق
 همم 2 يردد 7 را 42 اري » هم انتهوا 2ظ00 ماما م

3 
 دزي ملو صقْنُي مل نيعستو ًاعست تئئعُو امك هوفلاف

55 

 مال عا وا سس م ت
 اعجس ْذِإ يِبَتُدلا قدص امك اَقح ا هترظنك رافشأ تاذ تَرَظَن ام

 اعّنص هيأ يف لعتلا تصحي وأ فتك ەك والجر ىرأ :تلاق

 ی

 اعَّرُشلاو تولا يجزي د ناَسَح لآوُد مهحبصق تلاق امب اموُبدُكَف

 : يدع لاقو .نيتغلاب ءاجف . [كانه هجيرختو ؛ ٠١1 ؛ يموزخملا ثراحلا ناويد رظنا]
 رورسمهبوصب يأ َكاذ امهبب ييأشو هب ضئمغأمك

 . «هندجو اذك . [كانه هجيرختو «87 ؛ يدابعلا ديز نب يدع ناويد رظنا]

 ؛وحنلاو بدألا بتك يف دورولا ريثك لوألا تييلاو . ٠١ ؛هناويد يف ينايبذلا ةغبانلل ناتيبلا (1)

 2215/5 ؛فاصنإلاو ٠/١١ ؛يناغألاو ء5١1و 84 ؛ةيهزألا يف ةغبانلل وهف

 2107و 701/1١ ؛بدألا ةنازخو 70 ؛ةاحنلا ةركذتو :757 ؛دهاوّشلا صيلختو

 7815و ۲۹۹ ؛ينايملا فصرو ٤۲۲و ۱ ؛رردلاو ۲ ؛ صئاصخلاو

 روذش حرشو ۰۲۲٠ /۱ ؛ حیرصتلا حرشو ۱٦٥و ۳۹۷ /۲ ؛يرجشلا نبا يلامأو «۳۱۸و

 ٠٠٠و١٥۷ ١/ ؛ينغملا دهاوش حرشو « ٤٦ /۲ ؛بيبللا ينغم تايبأ حرشو 757 ؛بهذلا

 1۲۲و 101/١ ؛يِجاَحَرلل لمجلا حرشو ۲۳۳ ؛ ظفاحلا ةدمع حرشو 553

 ٠١۷« /۲ ؛باتكلاو ۳۳۱/۱ ؛بهذلا نيع ليصحتو «08/4 ؛لصفملا حرشو ؛1/١و

 ٦۲۸و 77/١ ؛بسيبللا ينغمو « 1548و 15 ؛ليلخلل بوسنملا لمجلاو ۳۲١ ؛عمللاو

 ةنازخو ء۹٤ ١/ ؛كلاسملا حضوأ يف ةبسن اليو . 104/7 ؛ةيوحنلا دصاقملاو «048و

 برعلا ناسلو ؛١10 ؛ىدّتلا رطق حرشو 711/١ ؛ينومشألا حرشو «7//161 ؛بدألا

 :ىوريو ««هفصنوأ» :ىوريو . ۰/۱ 4 عماوهلا مهو ٠١ ؛برقملاو ء(ددق)

 . اهانركذ يتلا رداصملا بلغأ يف ةماميلا ءاقرز ةصق دجتو . ةفعضمل | نيسلاب «هوبسحف»

 . 5ص لوألا دلجلا يف اهنم ثلاثلا جيرخت قبس دقو . ٠١١ ؛ هناويد يف ريبكلا ىشعألل تايبألا (؟)

 مع جا"



 ا +

 اضاف نايّبلا عماش اوُمَدَهَو مهنكاَسَم نم وج لَهَا اولزتساف

 ر

 .برعلا رعش ےب ريثك وهو

 يانيع ترظن اذإ :لوقي .ةياغلاو دمألا : :وأشلاف .«يمّلع امهاوأششم : هلوق

 ًاضيأ ناكو ,رومألا ٠ باقعأب فراع انأ :يأ «يبلقب هّتملع ام ايري ْنأ امهُدَمأو امهاتياغف

 :"اسيقلا وما ٍلوق نم وهو ,ءيشلا ٍمَّلع ىلإ امهقباس :يأ ؛يملع امهآاشر/ :لوقي

(01) 

00 

(۳) 

(0 

(2) 

 داود وبأ لاو

 0 دّقم ليمزإب ضرألا أَي

 مم م ا.

 ریھز لوق هنمو
 تک ےس وو 52 عيب ام اع

 قولا هذه اًذَبَوَكوللا الان ًانَسَحامُدَق برموش
 مس اوس »

 اقحل همم هفّيلاكت ىلع امهوأشب ْقَحَلي نإ داوجلا وه

 5 © مس <

 عبس حلاّص نم ادق ام ُلّثَمُف لَم نم ناك ام ىلع َهاَقِبسُي وأ
2 

5 

 برعلا ناسلو ؛ 50 ؛هناويد يف سيقلا ءيرمال وهو «هارذع َدَّمَعو انيدانت ناكف :هردص

 البو . ٠٠١/۱ ؛حاضيإلاو هيبنتلاو ء(یاش)و (بحص) حاحّصلاو :(ىأش)و (بحص)

 هيف يف تيقلأف :هردص ىوريو .انیدانت ناكف :ىوريو .01 ؛ بدألا ناويد يف ةبسن

 . ينّذبف ماجا
 رحبلا اذه ىلع ةديصق ٠٠٤ ؛هناويد ينو «يدايإلا داود يبأ ناويد يف تيبلا اذه دري مل

 . اهيلإ تيبلا اذه فاضي نأ ئرح يوّرلاو
 : لوق يلا ذخأ داود يبأ لوق نم» : : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 مق هكا زاب الو بارلا تخت ب ةلادلخاهبنڭرتامق

 .«عجر)» : لاق مث ««مدقلا ىلإ ليمزإلا لقن

 . 514 ص يناثلا دلجلا يف اهنم يناثلا جيرخت قبس دقو 217٠١ ؛ هناويد يف ىملس يبأ نب ريهزل تايبألا

 : هلوق قيلي الد : ف

 يمرج يسمن نم بْوُكرْلا ىلعافَخأ  يتكرَتف ىدم ا يري ىَرّسلا يسرب

 هس ع/ع



 )( 46 ر 226 3800 37 ىف < عم م م عع

 يمزع نم دسلا ردنكسإلا ىَتَب ياك اهب يتربخ نم ضرألا توحد ينأك

 .!«اهاَحّص امو ضرآلاو» :لجو رع هللا لاق .«توحّص» هّلثمو «تّطسب : ز«توحد»

 . َنيِفولْخْلا لمع نم سلاو ."ىلاعت هللا لّذف نم ناك ام سلا : :ليقو سو دس :لاقیو

 مهقلا ٍةَّقد نع لَج ىَنَح َعَدْبَأَو همهَف قد يذلا قاحْسإ نيا ىقلأل .1/

 ."لامهانركذ دقو .ةغللا ل ٌلوقلا ءاهلا حو ءمُهّشو مهَه :لاقي
 و م ماع

 يمتَش تّتَمض وذو يعمس اهي دلي يتلا ٌهَّمَذلا هظافلأ نم ٌعَمْسْأو 4

 6مم 5 و م ت 2 20 ا ۹ « م 3 42 « م

 مُهَف ينب موُجْنلاردَب اهُثينرعَو ةعاضق سأر ناطحق ينب نيمي .6
 .٠ ر ھر سام »ام مروع . 7 5 هے ع هم

 ا ليف يناودلار درم مهعامتسا ناك ءادعألا تيب اذإ 5

 نكلو < َرَصَبلا دحُت نأ ءاهنأش نم سيل ىرسلا نال ؛وَج ءاقُرَز نم ٌرصْبآَو : هرنِإ يف هلوقب

 وهو ؛ٌوَج ءاقرز نم رصبأ انآ : يأ «فوذحم أدتبمَربخ ناكل ««رصبأود : :لاقق «مفرول
- 

 . «ًاضيأ ضعبب هضعب قيلي الف اذه ىلع
 يأ «ضرألا توحد» :(د) يفو ؛(ب) نسم اهحرش عم )15-١10( تايبألا تطقس )١(

 . لصألاك (ك) يف تيبلا حرشو . «تطسب

 . 1 ؛سمشلا 0

 .(ك) نم اهدعب ام طقس (۳)

 سيل سلاو ؛ءاضكلاو ةمارسصلاو دجلاب فص مَْعلا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف دعب (:)

 . ؛لبجلاك مزع سیلو «كلذك
 .«اذه يف حدملل ىنعم ال ؛ ملا ةد نع لج : :هلوق» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )0(

 ء(د) يف تيبلا حرشي ملو .ًامامت لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ كف

 نأ لبق ءادعألا ىلع دري وهف ؛ ليوط هحمر نأ دارأ» :(ح) ديحولا مالك دروأ هنكلو

 .ديحولا مالك نم لصألا يف دريس ام ضعب وهو .؛ماجّللا ةلصلص اوعمسي

 لف: ناب امنا ءانيش جارسإلا نم لخرلا ركام: (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 20

 نأ دار اإ «كللذ ٌرعاّشلا درُي ملو «ج ارسإلا رسفياذهو « ءماجلإلا ينعي ب «مّجْللا قت ةعفعُت

 كسا :َلاقولو «ماجّللا ةلصلص اوعمسي نأ لبق ءادعألا ىلع دري وهف ؛ َليوط هَحمر

2 

 هس جاله س



 :"!اضيأ هلوقك اذهو

 ماَجلْن ملام ًالّبُكِنّمَّطلاىَلِإ ٌةَئاجُق دايجل | يرورعمل ًاراذح

 (")هنُيِلاٌرباجلا متولاف مهمتي هي نني نورما ِءاَرِعألا لدم .

 َنيرخآ عضيو ؛ ءًاموق م عطري هّنأك . ًاضيأ © !ءآلذألا ٌرعُمو ٍءارعألا لذم وه: يآ

 الو :يعمصألا لاق. ينأي ىنأو نيني ءيشلا ّنآ : ایت .نیحی : :يأ ,«نكي» : :هلوقو

 al :لوقي هب ديب : 00 مهيد: هوقو . 0 ناح : يأ ءانيأ : :ديز لز وبأ لاقو نل ردصم

 0 ا ازم رعاة OS ًءاولاقو .هلوأ ريسفتك

IEEEفشلا زازع ةا مهباسحأ  

 لا نم ءافشلا هتم "اهكسممف  ُهّتانَق بولقلا 2 ءاد سمت "نو

 .«عجرا» : لاق مث «««ةعقعق» نم حصفقأ ناكل

 )١( ؛هتاويد يف يبنتملل تيبلا ۳۸١.

 ضعب دروأو .«. . .ناح» :هلوق ىلإ حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )م

 «. . .نآلاقي» : هلوق نم ءادتبا (ك) يف هنم ًاريبك ًامسقو . (د) يف هحرش

 .٠(. . .هب :هلوقو» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (۳)

 . .نيثي نكلو ٌروصقم ىنأ ينأي ءيشلا ىنأ :لاقي «نحي :نئي» :(ك) ةرابع (5)

 «. . .زيرع يف اولاقو» : هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقس ()

 .«نإ» :(د) يف 000

 . «رباج» :(د) يف )۷(

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۸)

 .(ك) نم تطقس (9)
 «(فنأ)و (ززع) سورمعلا جاتو «(فنأ)و (ززع) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا )٠١(

 .لقاعمو ٌةّبلأ هوجولا ضيب :هيف هردصو «(ززع) حاحصلاو

 ) )1١ا .«نإف» :(د)و (ك) يف 00
 نيسلا حتفب حتفلا يبأ ةياورل قفاوملا حرشلا امهيف درو هنأ عم «نيسلارسكب (د)و (ك) يف اهطبض 00

 .(ب) نم اهحرش عم (۱۸-۲۰) تايبألا تطقس (۱۳)

 س 6۷۹ ¬



 ے4 7 2ھ ا و مب 5 - 5 وَ . ا ا 1

 :يا ,جرخمل او لخدملا : :كلوقك اذهو ءهفك ينعي ٠ کا سما عضوم :«اهکسمم»

 مرور

 اذهو ءانلاتق عضوم :يأ ءانتاقمو انجَرُحَدم اذهو "ا ارخإلاو لاخدإلا حضوم

 .انقالطنا عضوم :يأ ءانقلَطنم
 2 مرو 2 و سة ام و ر 2 م كرم

 ("اوكحلا ٌرِئاَج هَ الإ ماهلا ىلع مكَحم نيَترفَشلا يا دْلَقَم .4
 سا سها مساس

 رو !هسج ىلع س أر كرت ْفَن َلْثَق یری هئا ءامدلا نِقَح نع جرحت ٠

7١ 
 ف ولا نِمًاكيرَب ىتتقلاَةَرْثَك ىلع مدَحَك َنيِسحلا قاحسإ نبا اندَجَو ياما سا مر

 ءيشلا حضي ال هّنأل ؛هيَلَع ْمْنِإ الو ءلتقلا ريثك وه :يأ :«فيسلا اذه دحك : يأ

 .مثآ ريغ كلذ عم وهو . .لتقلا ٌريثك فيّسلا "اذه ٌدح َّنأ امك .هعضوم ريغ

 ساه صمم م

 ©ازَحلاِب مرحلا هصييضَت ُهَقَحْلأل هكر دمعت ول ىّتَح مرحلا عم ."1

(01) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(0) 

000 

(¥) 

 يرلا ةحصو مزحلا ىلع عوبطم وه :يأ/

 عضوم قلطنملاو لتاقملاو جارخإلاو لاخدإلا لاقي» :(ك) ةرابعو .(د) نم اهدعيام طقس

 .(لاتقلا

 سيل ««نيترفشلا يغاط»» : (ح) ديحولل قيلعت هدعب نكلو «تیبلا ينج نبا حرشي مل

 «عفتراو الع اذإ املا ىّقط : :لاقي ءعافترالا وه َنايِّطلا نال ؛ «فيسلا ةفص يف دّيجب

 :لاق . بوس لاب فصوت فويسلاو

 بئارّضلا ءارَو طاقسس ضيباب

 .ديحولا هب دهشتسا يذلا تيبلا ىلع رثعأ ملو . ءيشب سيل «يغاطدو « فوييسلا تافص نماذهف

 ١ : يلاتلا تيبلا ١ شماه ىلع هدعب

 محف الو ران ريغ نم ًاعّرج ترج ةهقعرد لمأتول ىّنح براو

 .ًاضيأ هناكم يف (ك) يف هدرويسو «ةديصقلا نم (۲۹) تيبلا وهو

 دروأو .«هعضوم ريغ يف» :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 .6.. .لتقلا ريثك وه :يأ» :هلوق نم ءادتبا لصألاك (د) يف حرشلا
 . (د) نم طقس

 .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس

 يف دازو .«هنم ديعبف ظْفَّللا امأو « ىنعملاب َدارأ اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ~ عالا/



 ¢ سم سد م ها هاش 2

 O اهدقلا ىلإ ميركلا عبطلا هرخأل ارخأت دارأ وت ىتح برحلا كو ۳

 :مهلوق وحن اذهو مدَقتلا ريغ هدنع سیل :يآ « امدقت هرخأت نوکی داك : .لوقي

 ٌبَرَضلاَو باتعلا ّناكم فيلا "اكل يدع : :يآ .فيسلا َكِباَتعو ,برضلا كّتيحت

 برک يدم نب رمع لاق . ةّيحّتلا ناکم

 ر

 0جا بحاص نع مرجلل ةلضف اهب ٌةََبْضُعَو ماظعلا ييحت ةَمحر هَل. 3

 تناكف مرج َردَه هتبضغ تزواجت ,ةانج مرج لجأل مرجم ةبضغأ اذإ :لوقي

 '. گلها :همرج رد رواجتف هازاج امإو ٠ زاجي ملف مرقتحا اًمإف] :ةنم مظعأ
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 "!هنَخلارَكَأ یحما ام ِهْيَتَتِجَو ىلع ةَرظَنِب تمحو هجو ُهَقِرَو

 .هجولا ةّقرو ءايحلا 4 َليق ام نسحأ نم اذه

 وهو «يلاتلا تيبلا حرش يف لصألا يف ةرابعلا درتسو . «مدّقتلا ريغ ُهَدنع سيل : يأ يأ» :()
 . باوّصلا

 تيبلا ىنعم» :(د) يفو . هيلع دازو حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 . طقف «لوألا

 .(ب) نم باوصلاو ؛«كدنع» :لصألا يف
 . 40١ ص هيف هدشنأو « ؛/ص لوألا دلجما يف هجيرخت قبس

 . لصألاك (د) يف هحرش دقو .ًامامت لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 رثكأ بضغ اذإ هذخأول ول [اذك] ةمحرو يناجلا رقتحي نأ اّمإ : لوقي» :هلوقب (ك) يف هحرشو

 يناجلا رغص ًامرج هيلع دحأ ىنج اذإ هنأ ديري : ةيشاحلا ين» :لاق مث « ؛همرج بجوتسي ا

 .«يناجلا نم ربكأ ادح هئاطعإل هبضغ ردق نع

 .رسفلا رشقو (ب)و (د) نم ةدايز

 نوكي اذك سيلف مرجملا َرْدَق هتبضغ واج اما : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
 بضل َرُمّص ًاريغص ناك نإ ؛ مرجلا ردق ىلع ٌنوكي نأ يغبني بَضَقلا نال ؛ ءالضفلا

 . «لقعلاو ةَسايَسلا بجو اذك «ُبّضغلا هيلع مَع ًاميظع ناك ناو

 .(ب) نم اهحرش عم (۲۵-۳۰) تايبألا تطقس

¬ EVA ~ 



 ("رصلاب يع نهازاجف فَعو 2 ينتقد ام هئُسح يناوغلا َقاذأ

 . و م عك ل هل ميو سات و 2 2
 ةيناغلا 4و ,"هلصاوي ملف نهنع فعو :هنقشع نهنال ؛يب نلعف ام نهب لعف :يأ/

 ريغ نع اهجوزب تينغ يتلا :رَخآلاو ءىّلحلا نع اهنسحب َتّيِنُغ يتلا :اهدحأ ؛لاوقأ
 نب ٌةرامع لاقو . اهيرغأ وهو .ءايس اهيلع عقي ملو ءاهيوبأ تيبب تينغ يتلا اهنأ :ٌرَّخآلاَو

 :("!لعَبلا ثاذ ةيناغلا نأ كل ءليمجل يبارعألا نبا دشنأو .باوشلا : :يناوغلا :ليقع
 7 يم

 ايناوَقلا تينُغ نأ امنت َِّببحَأَو ميَأ ةَنيب ىمايألا بحأ

 “مرَقلا دئاّجلا دجاملا بألا اذهل انا مُهلوأ ءاربغلا ىلع نم ىدف .۷

 ؟مجعلاو برعلاب نجلا دعب نظلاامُه  ُهَمْيَس سئإلاو نجلا نيب لاح دقن .8
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 هل * 2 ع ني ل م يع عر
 “حق الو رات ريع نم ًاعْرَج ترج هعرد لماَكَوَت ىَتَح

 07 3 105 مم وعدو 4 لل سارا

 زجارلا لاق .«محف»و «محف» :لاقي

 يّنع» :رداصملا ناويدلاو (ك)و (د) يفو .ةحوتنم ءايلا نوكتو «لصألا يف هاور اذك

 . (ةنكاس يتع» ءاي نوكتو ‹««یلع

 ‹«يلخلا نع اهنسحب تينغ يتلا اهنأ اهدحأ ؛«لاوقأ يناوغلا يف» : هلوقب (د) يف حرشلا أدب

 . لصألا يف امك هلوأ نم ّصّنلا أدبو داع مث

 . (د) نم اهدعب ام طقس

 ةسامحلا ناويد حرشو :؛ 155 ؛راشبرعش نم راتخملاو 2771“ ؛ هناويد يف ةنيثب ليمجل تييلا

 سورعلا جاتو ء(انغ) برعلا ناسلو 11/7 ؛ يزيربتلل ةسامحلا حرشو 409/١« ؛يقوزرملل

 :ىوريو ٠ يرابنألا نبال دادضألاو «(انغ) حاحصلاو ٠ 7/6 ؛ةغللا بيذهتو ؛(انغ)

 اِناوغلا يشقلعأ تئفتاّملف  مئيأةِبِئبذإ ىمايألا تبيح

 . «فّلكُتلا ريثك تيب اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 حرش دروأو . كلذ ىلإ انرشأو . ؛ةيشاحلا يف قبس دق عضوم اذه» :(ك) شماه ىلع بتك

 ًابيرقت لصألاك (ك) يف تيبلا

 (روز) برعلا ناسلو -٤-(« نويومأ ءارعش) 1۷۷ ؛ هناويد يف يلجعلا بلغألل تيبلا

 ء۲/۵١٠ ؛ةغللا بيذهتو ء(مصلغ)و (محف) سورعلا جاتو ؛(محف)و (مصلغ)و

 ¥4 ؛قطنملا حالصإو 2٠١5/6 ؛ديرفلا دقعلاو ء١٥٤٠ ١/ ؛ةيرجشلا ةسامحلاو

 ل جالو



 7 س

 مَحَف َنوُخُفْنيوَل اولئاق دَق

 :('!ةفياَتلا لاقو
 ماض و ور ت ےل 25

 امحفلا خضني ىحتت يقربهلاك 58

 7 بش ع 2 6 033 0 8 38 52

 الو احلا عكفب :محفلا وه :متاح وبا لاقو .دمتعاو ىحتنا :يا :«ىحقت»

 اهكُتْلاو باطلا سفت محملا لم ءادوَس يهو

 .بكنملا وهو .«بّتْطم» عمج

 ما سن م عري

 مركلا ُهَنْبا هَتِجَيَم ميرَك :ليقت براشريغ هدوج اوف داجو. ۳

 ()هظرلاب كت ودساحلاو انتوهشي  فسوي نب نب ايرهدلا ٌعوُط كانعطأ ."/

(01) 

(۲) 

(۳) 

 ؛ملعملا فوشملاو ء١٠٠۲ ؛قطنملا حالصإ تايبأ حرشو ٠٠١ ؛ قطنملا حالصإ بيذهتو

 البو . 1۲۹ /۲ ؛حاضيإلاو هيبنتلا يف روصنم نب يحيل وأ يلجعلا بلغأللو . .

 ريغل بست ةزوجرأ نم تيبلاو . «نوخفني ال» :ىوريو ۱ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن
 .اهريغو 514/١ ؛ةيرصبلا ةسامحلا يف اهتايبأ جيرخت رظنا .زاّجّرلا نم دحاو

 ناسلو [1 ؛هناويد يف ينايبذلا ةغبانلل وهو «هلكلكو هيقور حيرلا َلباقم :هردص

 جاتو ١6/ 2,8١ ؛صّصخملاو ء117/1و 501/١ ؛ةغللا ةرهمجو ء(قربه) برعلا '

 ع ؛ريبكلا يناعملاو « 441 ؛ يعمصألل لعفأو لعفو ؛(قربه) حاحّسملاو ؛(قربه) سورعلا

 27510 ؛قطنلا حالصإ تايبأ حرشو ٠۰ ؛قطنملا حالصإ بيذهتو ء۹۷ ؛قطنلا حالصإو

 . هتهبجو هيقور حيرلا يلوم :هردص ىوريو . 0۹۷ /۲ ؛ملعملا فوشملاو

 25/4/15 ؛ةغللا بيذهتو «(محف)و (بنط) برعلا ناسلو « 119 ؛ هناويد يف سيقلا ءيرمال تيبلا

 .(محف) حاحّصلا يف ةبسن البو .(بنط) حاحّصلاو «(محف)و (بنط) سورعلا جاتو
 يردأ الو .ةروسكملا نيشلاب «يّشَّحَن» رداصملا يف يهو . لصألا يف امك «ىّشغت» انطبضو

 يريمحلا كلام نبا :لاقف «سيقلا ءيرما مسا (بنط) يف حاحّصلا ققحم لمكأ اذام

 دارأو» : هلوق نم حرشلا بلغأ هب قحلأو ءطقف تيبلا زجع ضب (ب) يف دروأ

 دارأ» :هلوق نم ءادتبا تيبلا حرش نم ضسعب (د) يف دروأو .4. . .نودساحلا

- fA - 
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 .سنؤيو سنو ردو سنوي : :هلثم ؛زمهلاب «فسؤي»و «فسؤوي»و « «اضسوي» : :لاقي

 نيذلاو :لاق أك «لوصوملا مسالاب ةهبش هّنأل ؛نوّتلا فدحف ««نودساحلا» دارأو

 : ص ربألا نب ديبع لاق .عيصفلا را ذي هلثم ءاج دقو «كلودسح

 7 ت

 و

 :" اديز وبأ دشنأو .«نوكسمملا» دارأ

 ُفكومهئارو نم مهتاب ال ةريفتلا روع وُظفاَحلا
 ت 3 2 ت f ت ص - ت ت ص 2

 َنوتلا فّدح نمو. هاور كلذكو ءةروع» ٌبّصنت كلذلو «نوظفاحلا» دارأ

 ءبصُنلاب )يةالسصلا يميقألا» : :مهضعب أرقو .ةجولا وهو ,«ةروعلا» رج ةفاضإلل

 .دوجأ حتفلاو .مغرلاو ٌمَعَرلاو مُغَرلا وه :لاقيو
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00 
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 . لضألاك تيبلا حرش (ك) يف درو دقو .. ٠ .نودساحلا
 ۱ ؛فصنلا يف ةبسن اليو . 0۳۹ /۲ ؛بارعإلا ةعاتص رسو « ٠٠١ ؛هناويد يف صربألا نب ديبعل تيلا

 ۱٤1/1 ؛ررلاو و و 4 ؛ بدألا ةنازخ يف سيقلا ءيرما نب ورمعل تيلا

 2151/ ؛بيدألا ةحرفو , 5/7 ؛برعلا راعشأ ةرهمجو 1337 ؛حاضيإلا دهاوش حرشو

 تايبأ حرشو ؛ 174 ؛قطنملا حالصإ بيذهتو 2714 ؛حاصفإلاو «۲۷۱ ؛بتاكلا بدأ حرشو

 قحلمو ٠١١ ؛هناويد يف ميطخلا نب سيقلو . 44٠ /۲ ؛ملعملا فوشملاو ٠۹١ ؛قطنملا حالصإ

 ءيرما نب ورمعلو . 167/١ ؛بهذلا نيع ليصحتو ؛1١7// ؛باضتقالاو ۲۳۸ ؛هناويد

 . 1517/١ ؛حاضيإلا دهاوش حاضيإو ء(فكو) برعلا ناسل يف ميطخلا نب سيقل وأ سيقلا

 يف راصتألا نم لجرلو ١.. ؛ هيوبيس تاييأ حرش يف نالجعلا نب كلامل وأ نارمع نب حيرشلو

 77 ؛قطنملا حالصإو 7754 ؛بتاكلا بدأ يف ةبسن البو . 187/١ ؛باتكلاو «7/5 ؛بدألا ةنازخ

 رسو ؛4١7 ١ ؛ينابلا فصرو ؛؟4١5و 74 /۸و ٩1٤و 177/0 ؛بدألا ةنازخو ۱١ ؛بدألارهوجو

 2١58/5 ؛بضتقملاو ۸٠ /۲ ؛بستحلاو ۲٠۲ /۱ ؛باتكلاو : 018/7 ؛ بارعإلا ةعانص

 ا یو ؛عماوهلا عمهو ؛ 1۷/١ ؛فصنملاو

 . مغَرلا وه :لاقيو» : هلوق الإ (ك) نم اهدعب ام طقس

 هب نم ام ءالمإ ؛رظنا . نار قاسيا نبأ نب او ورمع يبأ ةءارق يهو ٠١ ؛جحلا

 2041/١1 ؛نآرقلا ماكحأ عماجو :751 ؛ طيحملا رحبلاو 2/8/7 ؛نمحرلا

 . 45 /1 ؛نايبلا عمجمو ء٤۱ /۳ ؛فاشكلاو

E۸ =هم  



 عفتراو ًاسمْغَر تلودساح كعاطأو ٌةوهش : ةعاّطلا ةياهن كانعطأ : :يأ

 عوفرملا ىلع فّطعلا نسَحَو ,«كاتعطأ» د ريمّتحلا ىلع فوطعم هلال ؛«ودساحلا»

 .هعضوم يب نّيَبَم اذهو .(') مالكلا لوطل دكوم نكي مل ْنإَو رَمْضُمْلا
dipa» 

 "هولا ةوق نم تيطعأ دق كانلخت انت جت مّن ولف يطمُت نأب تقشو . ۲

 .هريظن كب لوقلا مدقت دقو ٌةرورض «ىطعت» ے ًءايلا نكسأ

 )مسا َكاّيَلَع ياض وعدي يذلا نطو سلجم لگ 2ے كيظيرقَتب تيعد ."/

 ل ٍزمهلا» ے دي دز وبأ دشنأ . م هم هحلم: «نيبأتلادو ءًايح لجرلا حم : :«ظيرقتلا»

 نوم امَّريْغ الالب حدماق

 ام ةبشي اذهو «لوعفملا فذحف .ينوعدي يذلا نظو : دارأ .ىلبم ريغ وه : :يأ

 راصو .ًاهيونت َةَنيَكِب ركذب دالبلا تألم دق :ليمجل :لاق هنأ ريثك نب رفعج نع یك

 .امهل ثيدح ذب .بوبنّظلا ةقيقر بوقرعلا ٌةديدح اهتظأل ينو ؛ ايست كل اهمسا

 ")تلا 2 ممطر تح تن امہ هلان الام ليت 2ب ينّتعمطأَو "4

 سة ب صم ع

 “گلاب نم هرم يلا ابهَذ لكف ينّتزجأ مث نرَقلا تيرض ام اذإ 0

 .(ك) نم هدعبام طقس (1)

 ءكلذ يف مأللا لخدأو «نوشلا فح تيبلا اذه يف» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (؟)
 دنع باتكلا بحاصو هيف يذلا مالكلا كت امهيلإ فاضناو «ناحيبق نارمأ ٌممتجاف

 . هالَح ٌنكذا دقاع اي : مهلوق ُرُكَذي مل هتبطخ

 . ةرورض ءايلا نكسأ» :(د) فو .(ب) نم هحرشو تيبلا طقس )۳(

 لصألاك حرشلا لماك دروأو .ًامامت لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 42

 . (د) يف هضعب دروأو ء(ك) يف

 . ؛لوعفملا فذحف ينوعدي : دارأو» :ةرابع الإ (د) نم هدعب ام طقس )0(

 . ۲۹۳ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس ()

 .(ب) نم تيبلا طقس (۷)

 .حرجلا ملكلا» :(د) يف هحرشو .حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۸(

 .«ةبرضلا عساو تنأ :لوقي
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 .اهعساو ةّيرضلا بيغ بيغر تنأ : :لوقي ,حرجلا :«ملكلا»

 ) e . مج مام فر

 "يمر ادبأ قزأُم 4 اهي سْفْنو ةّينَمي ةوخَن يمد كن تأ.

 :"راق ."ةكرعملا : :قزاملاو . .ناميو «ينمُي : :لاقي

 ادوقأ ًاَيَنَمُيأ در طنا

 “دلا ركسعلا نمم هارق ناكل 22 ُهَّسْفَن صخشلا اذ ناک ول :لئاق مف

 ءاهرهظ لاط اذإ ؛ءءاوُرَف» َسّرضو رهطلا :ارقلاو] .”ريثكلا :«ٌمْهدلا»
 : کی اميف نجلا ضعب لاق .ريثكلا مهدلاو

 هماتف تحت لاطبأ سلا ّمِجاسَمَج ضش مهد

 601 - م ل قود

 : لاق .«موهد» هعمجو
 امج قزق ناكر سجس اولا متيم فن انتج كل ثم

 ."'”!ًاميظع اركسع َكرهظ ًءارو ترتسل كسفت ريبك رْدَق ىلع كمسج ناك ول :ٌلوقي

 . (د) يف حرشلا ضعب دروأو .(ب) نم هحرشو تيبلا طقس 001(

 .(د) نم هدعيام طقس (۲)

 . هيلع رثعأ مل (۳)

 .رداصملاو (ب)و (د) نم باوّسصلاو :«نكُمم» :(ك)و لصألا يف (4)

 هحرشو «(د) يف هحرش ضعب دروأو .حرشلا بلغأ هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ «5)

 هسفن مظع ناسنإلا اذه صخش مظع ول يأ ءريثكلا مهدلاو ءرهظلا :ارقلا» :(ك) يف

 .«حودمملا سفن ردق ىلع ًالبج نوكي ناك هنأل ميظعلا ركسعلا هرهظ يف رتتسا

 «. . .ناك ول لوقي» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (0)

 . لصألا يف اهلبق يتلا ىلع امهيف ةرابعلا هذه تمدق دقو .(ب)و (ك) نم ةدايز (۷)

 . هيلع رثعأ مل (۸)

 جاتو ؛١۳ ٤/ ؛نيعلا باتكو 2774 /8 ؛ةغللا بيذهتو ء(مهد) برعلاناسل يف ةبسن الب ناتيبلا_ (4)

 .(مهد) سورعلا

 مل ُهَّنأل هرجع ريغ ىلإ جاتحم تيبلا اذه نم ٌرْدَّصْلا» :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب )٠١(

 . «اقفاوم عقي

AY —م  



  E eر رر ها مر سا كش مس ۰

 ٨۸. “هلحلا نم يرقوب يشميؤرما ىلع ؛ابجعت - ينعأ ضرألاو ةلئاقو
() n | َىلعأ 2 همر ؛ وهو تعضاوت باهم اَت م 8 2” 24 A7 ۳۹ 

 ُبلط ال مّظَعلا وه اذهو :يأ ءمْظْعلا رهو .")هظْعلا ىلع أمّظُع َتّمَّظَعَت :يأ
 مات يبأ ۽ لوقك وهو . .مظعلا : 0

 ف ا ءم

 وبقت الأ رد قلا لب كاصؤوأو مهتم متظعتلا كاذ نم تمظعت

 هّناكف ٠ ًاضكر ديز لبقأ : :لوقت امك لاحلا ىلع «تمّظعتدب ءأمظع» بصنو

 .ردصملا ىلع هّيصني ْنأ ٌزوجيو ٠ مظعلل اكرات : :وأ .مّظعلا نع ًامّظعت تمَّظعت :لاق

 .(ب) نم تيبلا طقس )1١(

 (د) يف همامتب هحرش دروأو .لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلادروأ .0)

 نع تربكت يأ مظعلا نع تمظعت :لوقي» :(ك) يف هحرشو .دهاشلا ادع لصألاك

 بلط نع ًالضف هقحل ًاذخآ ناسنإلل مظعتت نأ ال ةقيقحلا يف مظعلا وه لعفلا اذهو «ربكتلا

 يف هدعبو .«امظعتم يأ ٠ لاحلا ىلع تئش نإو ؛ردصملا ىلع امظع بصنو . هل سيل ام

 دارأ نم هلغم بدتجيلُف < فّلكُتلا ديدش ماظعلا ريثك تيب اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا

 .«عجرال : :لاق مث ««رحّشلا رخاف

 , «ةمظعلا نعد :(د) يقو ؛««مظعلا نع» : :(ب)يف (۳)

 . ٠٠١ /۳ ؛ هناويد يف مامت يبأل تيبلا (4)

 م مث :4؟ْمَّقو يأ رظنا ن كلو «دصق هايإ هَّنِإ ؛ يرمعلا : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )0(

 .(عجرال : :لاق
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 : يخ رخوتتلا ميهاربا نب يلع حدمي .لاقو

 نقلا "ھی ًادهع ءيش ثدحأ ممهلا كعمدب فاع ق قح

 'ديصاقلاو ج ٌبلاّطلا : ا اذه ريغ 2 ا ,سرادلا : انه «ياملا»

 0 ا دهع اھٹدحا اسقا ) ر تبهذ دق

 60 مجم اهكولم برع حلقت امو كولماب سائلا امتإو 1

(e) 

(01) 

() 

(۳) 

(€) 

(0) 

00 

 ‹ 0۸/٤ ؛نايتلاو ٠٤۸ ؛يدحاولاو 770/١, ؛دمحأز جعمو : 85 ؛هناويد يف ةديصقلا

 . ۱۷۹ ٤/ ؛يقوقربلاو 5١4/١« ؛يجزايلاو

 :(ب) يفو .«أضيأ» :«لاقو» دعب (ك) يف داز هنكلو «لصألاك (ك)و (د) يف ةمدقللا

 طقف ««لاقو»

 :(ب) يف دروأ نكلو ؛رداصملاو (ب)و (د)و (ك) نم باوّصلاو :ءاهدهعب» : لصألا يف

 .هتداعك خسانلا نم وهس وهو ؛ هب ًادهع»

 ««دصاقلاو بلاطلا انه يفاعلا سيل» : يلاتلا حرشلا هب قحلأو :(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 ًادهع اهثدحأ راصف» : فاضأ مث ««تسردو ىلإ ٠ . .هتلأسو» :هلوق نم لمكأ مث

 :لاقف ؛هانعم نع هتلأسو «دصاقلاو بلاطلا انه يفاعلا» : هلوقب (د) يف هحرشو .«ميدق

 يفاعلا» :(ك) يف هحرشو . ؛تبهذو تسرد دق اهنأل سانلا مه كءاكب هيلإ تفرص ام قحأ

 اهي ءيش ثدحأف «تسرد اهّنأ ديري . سانلا ةه ديري ءةمه عمج ممهلاو . سرادلا انهاه

 نال ممهلا هيلع ىكبي نأب ءايشألا قحأ : :لاقف « اذه ىنعم نع هتلأس : حتفلا وبأ لاق «ميدق

 . (ديعب دهع اهبرقأ

 :ًاضيأ هلوق نم بيرق اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ةمساط هاجس عّيرلاك امُكوافَو

 . 147 ؛هناويد يف هلوهو . همجاسهافشأ عملو ادعس ناب : تيبلازجعو .«ءافولا ىلإ مهلا لقت

 ٠ .(ب) نم ةدايز
 .(ب) نم (۲-۷) تايبألا تطقس
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 مكنالرميت دوفمع الو | بسسس الو مهم دْنع بدأ ل

 متع اهنأك د بَعب یر مه مأاهتئطو ضرأل كي.:4 ,(o hfe 222 7 ا

 -ٍ ر م رر 32 و رو ص 4 25 و «# 0سم ر

 ةلا هر فظي ىريسي ناكو هسملي نسيح زخلا نشختسي .ه

3 
 3 0 0 ل ممر م ميمو مرا م 4 ن يل هوډ ر وأ

 مهلة يوقع يئاآركنأ امف يدساح تمل نإو ينإ
 هما

 ؛ومدَق ةّماهلكىتلعهت معزا دّسحي ال فيي

4 

26 

)0 

)۲( 

 قرف

(€) 

(0) 

 2 9 م8 2 هام مام ع و 7

 “بلاء هفيس دح "ى ةتيو هبي لاجُرلاأَسبَأ هاهي

 و ا +

 ٌةَّقانو هيب ثسنأ : :يأ ؛ ؛هب تاهبو هي تاس : :لاقب هي مهسنآ : :«هب مهّؤسبأ»

 : دشنأو]" ب ستات :يأ «بلاحلاب هبت ءءاهب

 اهعوصَي لاز يال ميرك فيسو اهّافإ تالجاحلاب تاب دقق

 8 !دشنأو . ههر : :هّتعص

 .رداصملاو (د)و (ك) يف ام انتبئأو ؛هاهّنأك دبعل» : لصألا يف

 . ةيناقوفلا ةاملا ءاّلاب «يقتتو» :رداصملاو (د)و (ك) يفو «لصألا يف اذك

 ينو .لصألا يف سيل ام ًاضعب دازو ؛«حرشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا ردص دروأ
 يف «اسبأ» قوف بتكو .1ةّمّهِب مهدحاو «لاطبألا :مهبلاو هب مهسنآ :مهؤسبأ» :(د)

 .ًاسبأو .لاطيألا : مسهبلا» :هلوقب تيبلا حرش دروأ هنأ امك «؛مهسنأآ : مهؤسبأ» :(ك)

 :دشنأو هي تاهيو «تأسي كلذكو هب تسيأ . هب [اذك] سأبي سبآ

 اهعوصي لازيال ميرك فيسسو 2 اهلافإ تالجاحلاب تأهب دقف

 «[تيبلا] يموّرلا نيا لاقو . هب سنأنت يأ بلاح اب أهبت ةقانو «سيتلا توص : بأظو مأظ

 . «هركانتأ تسلو نيبلاب تسنأ يأ [تيبلا] تعور جّرؤم لوق دارأ اولاق

 .(ك) نم ةدايز نيسوق نيب ام

 برعلا ناسل يف ةيسن اليو .«تأسب» :هيقو « (لجح) سورعلا جات يف مقرأ نب ءالجلل تيبلا

 . (لجح) حاحّصلاو « 457 /1 ؛ةغللا بيذهتو «۹۵ /0 ؛صّصخملاو ؛(لجح)و (أهب)

 (قنع)و (بوظ)و (بأظ) برعلا ناسلو ء١٠٤٠ ؛هناويد قحلم يف رجح نب سوأل تييلا (1)

 ؛(عوص)و (بوظ)و (قنع) سورعلا جاتو 1 ؛ةديس نبال مكحملاو ‹(عوص)و

 رجشو ء۷١۱٠ ؛ةلمكتلا يف ةبسن البو . ۱۷١/۸ ؛نيعلاو ۳۹۸/٠٤١ ؛ةغللا بيذهتو
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 سام

 ميرفلا بخص امكُبأًظه ل مينز ىوسحأ اهقونع عوصي

 : يمورلا ساُبعلا نب يلع لوق اورو ٠ [سيّتلا ٌتوص :بأّظو ٌمأظ
 ريتا # سب مع

 روم ءوسسُبلا 2 يليق لاق امك دقني يوب م ا تما

 روم لوف وذ دارا اولا 1

 مدقت دقو ناعجشلا ٌلاطيألا :«مهبلادو . هركانتأ تسلف .نیبلاب تسنأ :يأ

 هيف لوقلا

 ٠١٠/۲ ؛صّصخملاو : 497/٠ ؛ةغللا سيياقمو ٠١ /7 ؛يلاقلا يلامأو ٠١4 ؛ٌردلا
 (بأظ) حاحّصلاو ؛(ايظ) برعلا ناسلو ١ ؛تيكسلا نبال لادبإلاو ٤ /17و

 نامه نيتيب نم قلم تيبلا دريو . ١١٠١و ٤۲٠٠و ۷۸۲/۲ ؛ةغللا ةرهمجو ؛«(عوص)و

 ميز ىوحأ أاهئونع نوصي ايافص سبد ةعلخ تءاجو

 ميرغلا ببخص امك بأ ظ هل عابر عد ص اهني قرسفي

 لامج نب ىّلعملل ةياورلا هذهب وهو .نيزجعلا عم نيردصلا بيترت يف رداصملا فلتختو
 ميملاو ةلمهملا ءاحلاب) يدبعلا لاّمح نب ىّلعملل وأ (ةددشملا ريغ ميملاو ةمجعملا ميجلاب) يدبعلا

 ء(سهد) حاحّسصلاو ؛(مثز)و (سهد) برعلا ناسلو 2587/7 ؛ءيلآللا طمس يف (ةدّدشملا
 ىّلعملل وأ يدبعلا ةملس نب لامجلو « 174 ؛بيرغلا ماظنو 281١/١ ؛نآرقلا زاجمو

 لال ؛يرابنألا نبال دادضألا يف ةبسن البو .315 /۲ ؛ حاضيإلا دهاوش حاضيإ يف يدبعلا

 بيطلا يبأل دادضألاو ۷ ؛ تكلا نبال دادضألاو 31“ ؛يعمصألل دادضألاو

 .رداصملا هذه يف ةفلتخم تاياورب تيبلا دريو . (منز) برعلا ناسلو « 4177/١ ؛يوغللا

 هلأ ركذو «رعاشلا مسا ىلإ ناويدلا ققحم راشأو « 447/7 ؛هئاويد يف يمورلا نبال تيبلا (1)
 .!! يمورلا نبا دصق رف انه ّصَنلا نوكيو ؛رعاشلا هيلإ ىمر يذلا ىنعملا ىلإ دتهي مل

 .(ك) نم ٌةدايز نيسوق نيب ام 00

 . ۳۷۸ ؛يدحاولل يبنحلا ناويد حرشو ء۳ ؛ يلاقلا يلامأ يف يسودسلا جرو تيا 0
 ظافلألا ّبّنجتي نأ مالكلل لّختملا قذاحلل يبني : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )4(

 نّسح نم اهماقم موقيام د جي وهف «مالكلا ظكفل ««تأسْب»و «ءوسبلا» لثم ؛ةّيشحولا

 .«لضفأو مالكلا
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 ركلا ُهَتكَلَم لام مَرُكأ لحجر يفنأ مثلا يِناَفَك/

 “دلا مِهْيَلَع ينجي سينام  اوُلَقَعَوَت مال ىَّنْغلايِنجُي.٠

 . "مدا ةنع تطقسل أ ًاينغ نكي مل ولو .مدلا هيسكي ينغلا مۇل :يأ

 تلي حرتجلاو ىَقْبيراَعلاو ممل سيو مهلاومألمه.١

 ,رهاط نب هللا دبع نب دمحم ناك: لاق ١ انباحصأ ضعب هب انثدح ام ٌةشُي اذه ر

 م ا
A 2هَ 2 85 2 3  

 ردص ةمغ دراو لكلو رعشلا تسبْنيو موكلا اريخ

 رجلا َقرو ام هديل حى طبتم باوا ب ُمْوْألاَو

 رفا

 مسّتبم وهو فثألا بهي يس ٍلَعَك ْنكَيَلَف جلا بلص نم. 1۲

 “7 ت 7 ما 8 200 م
 “ا اهئاحو ن ماهل سين  ةّدفان لك ليلا نعطي ٠7.

 .عرس أ: :يأ ٠ اذه اي َحَوَت: نولوقيو . ۵ قد 5 دو ؛ٌةعرسلا :«ءاحولا»

 ت هلعف دعيه ئامَق هعقوم لْبَقَرْمألا فريو.

 ° حلاو ديبَعلاو هَل ضيي لاو بهالّسلاَو يهتلاورماو 6

 .(ب) نم تيبلا طقس )١(
 . (د)و لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 060

 .«ماذملا» :(ب)و (د) يف ةوف

 .«َنسلو» :ناويدلا يف (5)

 .(ب) نم امهيحرش عم (۱۲و ۱۱) ناتيبلا طقس (5)

 .امهيلعرثعأ مل ()

 .(د) يف حرشلا ضعب دروأو . لصألاك حرشلا هب قحلأو +(ب) يف تيبلا زجع دروأ (۷)

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۸)

 .(ب) نم تيبلا طقس ()

 )٠١( «لاوّطلا ليخلا :بهالّسسلا» : (د) يف هحرشو . لصألاك هحرش دروأ هنكلو ء(ب) نم تيبلا طقس .

 ~ عم8-



 .اهانركذ دقو ؛ٌةليوُطلا سرلا يهو بهس عمج :«بهالّسلا»

 “صَقنت لايجلا اهتم داكت اهبتعمس يتلا تاولطسلاو 15

 و 2
 .ءافلاب اهنم دشأ فاقلاب «مصقنت»و ؛دهنت :يأ

 ("هسمص انكلا نع هيفو ع  ادلا ىلإ عامتسا هيف ًاعمس كيعري . ٠١

 -_ 6 - ماس آل و ر

 عضوملا : ةلزنمب يمالكل هّلعجا :"1يأ يتم عمتسا :يأ .كعمس ينعزأ :لاقي

 . ًارارطضا ال افيفخت ًءايلا فذحف «يعادلا» دارأو .هيلإ فَرَصنيو ىعري/ يذلا
9 

 "ملا وف فيوجن هئارغ هقلخ نم كيري .۸

 0 ىعمصألا دشن ؛سقتلا يهو ءةمسن عمج : :مستلا] '

 [ةَمَسَن د اهم موي سالا رئاس چ اهَرَوص ٌنيح اسم هللا رص ام

 نب دمحم هللا دبع يبأ نع ؛نسحلا نب دمحم نع يلع نب دمحم انربخأو

 مت ذا او : :ًأرقي يوقلا راوس ابأ ثعمتم : لاق :ينزاملا نامثع يبأ نع بدلا نيسحلا

 وحنو ٠ .دحاو سقاو ٌةَمسّنلا :لاقف .«ًاسّفنإ وه امّنإ :تلقف "اهب مرادف مسن

 اًثدَح :لاق :يديزيلا سابعلا نب دمحم هللا دبع يبأ نع حلاص وبأ هب انريخأ ام اذه

 هحرشو «ةدحوملا ءافلاب «مصفنت» :(د) يف اهتبثأ دقو .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس )١(

 . «ءافلاب هنم دش فاقلاب وهو ءّدهنت مصفنت» : هلوقب

 . امام لصألاك (د) يف تيبلا حرشو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )2(

 «و» :(د) يف (۳)

 :(د) يف هحرشو .ًاقرحم ًارصتخم حرشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تييلادروأ (4)

 ىتأ اذإ يأ» :(ك) يف هحرشو .«قلخ :لوعفم هبئارغو «سفنلا يهو ءةمسن عمج متسلا»

 لامفأب ههّبش .هيتأت امو كسه مظعل سوفتلا يهو «مسنلا هللا قلخي فيك كارأ هبئارغ

 لصألا شماه ىلعو . «اهقلاخ هّنأكف «سوفنلا يحي وه : يأ . ًاميظع ًاَولُع ىلاعت يرابلا
 ١ 1 .ةتبلا ةءورقم ريغ تاباتك

 «. . .كارأ هعئادبو هبئارغ ىتأ اذإ يأ» :هلوق ىلإ اهدعب ام طقسو «(ب) نم ةدايز نيسوق نيبام (60)

 . هيلع رثعأ مل (5)

 .ركذيس امك اسف : ميركلا نآرقلا يف يهو ۷١. ؛ةرقبلا (۷)
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 ٌنيكأ هللا :لوقيف .دامس ىلع يروب ةعطق سبي ٌةيدهَم وبأ ناك : :لاق ٠ ؛يحي نب دمحأ

 اذك سيل: هل لاقيه نالا نم عرفي تح يكرم للا الإ هلإ ال ْنأ دهشأ ؛نیترم

 يع راركتلاو ؛ىنعملاب تج دق :لوقيف .ناذألا

 دشنأ ُهَّنأ يحي نب دمحأ نع لا نم ركب بأ ب نوح ام همو

 يبارعألا نبا نع

2 

 سننا عورلا ةدش نم هب يّنأَك ُهَقْييَم ديرأ الن بز ٌعِضضَوَمَو

 :لاقف هللا دبع ابأ اي انتدشنأ اذك سيل: هدنع يش هل لاقف :سابملا وبأ لاق

 ملو اذكو اذك ٌدنم انيحصت هلا ناحيس اي :لاقف ٠ قبض عضومو : : لاق ؟كّتدشنأ فيك

 .دحاو ًاقيضو ًانيز نأ ردت

 :هل ليقف .یّلب :لاقف ءًائيش ¿ نآرقلا نم نسحت كارت ام : ةَمَّلَع نب ليقعل ليقو

 ليقف ؛ًاحون انهجو اّنإ :لاقف .كلذك سيل :هل ليقف 5«ًاحَوُت اع اً :لاقف ارقا

 هنأ نوملعتل مكن :لاقف (74احّوُت انّلسَرَأ اًنإ» :لاقف ةوه فيك :لاقف ؛كلذك سيل :هل

 :رشنأو :ىنعمب

 يي و

 قيرط نمل ىشره يبناج الك الق اها وأ ىَشْرَه طب ينُخ

 بصنو/ .رحبلا اهنم ىر ,ةَقحَجلا ّنِم بيرق غم قيرط ةي: :«یشره»و

 قلخي فيك كارأ هتساحمو هيئارغ ُقّلَخ : :(ةلوقي . «هَفلَح» وهو ءردصملاب «ُةّيَئارغ»

 تارايتخا حرشو ء(نيز) سورعلا جاتو ؛(نيز) برعلا ناسل يف ربكألا شّقرملل تيبلا 2غ

 ناسل يف ةبسن البو . 27/4 ؛بلطلا ىهتنمو «؟51؟80 ؛تايلضفملاو « ٠٠١١/7 ؛ لضفملا

 - . ع

 . «نيز لزنم»و ««كنض عضوم»و «قيز عضومو» :ىوريو .(قيز) برعلا

 . ۱ ؛حون )۲(

 جاتو ؛(شره) برعلا ناسل يف ةبسن البو .(شره) نادلبلا مجعم يف َةَفَّلَع نب ليقعل تيبلا (۳)

 غ407/4 ؛ةغللا لمجمو ء۷٤ /او ٤۷/١ ؛ةغللا سيباقمو :(فنأ)و (شره) سورعلا

 رجشو ۲٤١« ؛نارفغلا ةلاسرو « 10١/4 ؛مجعتسا ام مجعمو ؛«(شره) حاحصلاو

 .ههّناف» :رداصملا فوهو .هجو اذخ :و ؛ىشرهٌردص اوذخ :ىوريو . 144 ؛ٌرَدلا

 «. . .كارأ هعئادبو هبئارغ ىتأ اذإ :يأ» :(ب)و (ك) ةرابع (4)

 س



 .ًربب ولع العو رع هللا | لاعفأب ههّبش هّنأل ؛هيتأي ام َرْدَق ْمُّظَعُي «سوفتلا هللا

 ° سَقني نيئئاّسلا امُئْنُك نإ اسمكَتُيَب داكُي نم ىلإ تلم . 1

3 

 نيشالا اوبطاخي ْن نأ ")ا ءارعشلا ةداع ْنم ّنأل ؛نينثالا ٌةبطاخم هبحاص بطاخ
 3 ف 5
 :(لهلوق وحن

 اهيقّبلا تيس دقو ىلصملاب ياو تلم دق يگیلخ اي

 ٣ !دیبع لوق ونو”

 لالَحلا لّهأ نم َسراَدلا لزم لا اربْخَس ماو اعّيرا َيَلْيلَخ اي

 ۷ . 7 ا
 1 ارخآلا لوق وحنو

4 00 

 ةّيَم نمو ىَمْيَلُس نم تقع راد مسر ىلع اجوع يكيلخ
 ر

0 » 2 0-3 

 :“ةمرلا يذ لوقو
 2. 00 ا ود و

 لزانما ايكباق ىوزح روهمجب لحاورلا رودص نم اجوع يكيلخ

 يحي اهتكربو هلاعفأ نسحب وه :يأ ءاهدعب دازو .«یلاعت هللا لاعفأب ههبشي» :(ب) ةرابع )١(

 .هاهئشنيو اهقلخي هنأكف «سوتلا

 ًامسق دروأو . ديدش فيرحتب حرشلا نم ًاريبك ًامسق هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۲)

 . (ك)و (د) يف هحرش نم

 :رعشلا تيب ىلإ اهدعب ام طقسو ««مهضعب لوق وحن كلذ ءارعشلا ةداع نم ّنأل» :(د) يف ()
 . . ينارجزت نإف»

 .هيلعرثعأمل )٤(

 .«ةرتنع لوقو» :(ك) يف (0)

 .دلجملا اذه يف هجيرخت قبس ()

 ؛ديرفلادقعلا يف ةبسن الب تيبلاو .ةانتبثأ ام باوّصلاو . ؛يليلخ ايد : لصألا يف (۷)

 4١< ؛رايعملاو ء١٠٠٠ ؛ساطسقلاو «1417 ؛يفاوقلاو ضورعلا يف يفاولاو 0

 . (رتب) برعلا ناسلو

 . ۱٠۲ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس (۸)
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 دحاولا بطاخي نأ راج« ؛مهنم ًافولام ًايهذمو مهل ةد اع هذه ثناك اًملف

 كّدنع اذه ٌنّكْؤِيو ثالث لاوحألا رثكأ ب نوكت ام ٌّلقأ د ةّقفرلا نال ؛نينثالا ةبطاخم

 ارعاشلا لوق

)1( 

020 

 هيف

(€) 

(0) 

 ET چ ر و م

 اعنمم اضرع محأ يناعدت ناو ْرِجَيَنا نافع نب اي ينارُجْرَتَنِإَف

 :رخآلا لاقو ."'نينثالا باطخب دحاولا ا"ٌبطاخُي

 احيشز 8 زتجاو هلوصأ عزب : ىناسبحت ص 3 ل :يبحاسصل تدع 1

 . “فوك ناك ّنإو ءًانسح ًايهذم اذه ىرأ انأو ؛ًاسبحت ال : ديري

 . (ززج) حاحّصلا دزو . ۱۷۷ص يناثلا داجلا يف هجيرخت قبس

 .؛نينثالا ةبطاخم دحاولا بطاخف» :(د) يفو . «نينئالا باطخ دحاولا بطاخف» :(2) يف ةرايعلا

 دكني هسف مسق يأ :(ه) فو .«. یل تدع لوق : لوف ىلإ (:) نم اهدعبام طقس

 . . ىلإ تلدع لوقي :ةيشاحلا نم» :(ك) يف فاضأ مث ««هّبحاص امكنم دحأ ملظي ًالئل

 يف يسعقفلا يعير نب سرضلو .(ززج) حاحصلاو 21١ ؛هناويد يف ةيرثطلا نب ديزيل تيبلا
 وأ ةيرثطلا نب ديزيلو . ٤۸١ ؛ ةيفاشلا دهاوش حرشو «۳۳۷ ٤/ ؛ بييللا ينغم تايبأ حرش

 ؛ ٤/ 0۹١ ؛ةيوحنلا دصاقملاو «(ززج) سورعلا جاتو ؛(ززج) برعلا ناسل يف يعبر نب سرضمل

 « 19/1١ ؛بدألا ةنازخو :80 /۸ ؛رئاظنلاو هابشألا يف ةبسن اليو . 0۹۸ /۲ ؛ ينغملا دهاوش حرشو

 نبا ةيفاش حرشو :4//177 ؛ينومشألا حرشو 1817/١ ؛بارعإلا ةعانصّرسو

 ناسلو «۲۱۸و 1٠۹ ؛يبحاصلاو 45/٠١« ؛لصفملا حرشو ء778/7 ؛بجاحلا

 لكشم ليوأتو ۱ ؛فيرصتلا يف عتمملاو ١١١/۲ ؛برقملاو «(ررج) برعلا

 حرشو ٠١« ؛عبسلا دئاصقلا حرشو ؛١/۷۸ ؛ءارفلل نآرقلا يناعمو ۲۹١« ؛نآرقلا

 الدو «يئسبحت الد :ىوريو "35 ؛فيرصتلا يف يكولملا حرشو :7؟١ ؛رشعلا دئاصقلا

 .«ٌردجا»و «ٌرتجاو» : ىوريو .«اناسبحت

 ؛نيدثالا باطخ ينعأ «مهنع ءاج دق يرمعل اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 يّبعملا نوكي نأ /ثوجي : لوقب نأ باتكلا بحاصل يغبني ناك نكلو «دحاولا هب دارملاو

 دارأ هلآ هيلع هب عطقي ام يبنتملا تيب يف سیلو ؛ هّبحاص ينعي ءًادحاو نينثالا باطخب یتع

 لْثمرشني نأ باتكلا بحاص ٌضرغو ؟هل اناك نيقيفر نينثا باطخ ْنم هني امو ءادحاو

 ٌنوكي ْنأ زوجيو :لوقيف «ببسب هدروُي نأ هل يغبنب ناك نكلو «هنم هدنع ام مّلْحيو اذه
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 ٌنوكيف امكنيب مسقني ناكل هنالاست يبحاص اي امت ول نم ةرايز ىلإ تلدع :لوقي

 .”ةائاس ٌعنمي الو .ةّيلطم دحاو لک عليل رَخآلا عم رَخآلا فصنلاو ءامكدحأ أعم ةفصن

 لاو ُفوُتشلا بحمل هبهاوم نم ٌعيص ام دعي نيم.

 .ةمحشلا ناک ام: :«طرقلا»و ب [ىلعألا] ندألا راتح 2 ناك ام: :«فّتشلا»
 2 م

 زجارلا لاق . لاختحلا يهو مدح عمج : :«مدخلادو :ةريسفت مدت دقو

 مدخلا ؛ تالضمگ یری نهو

 2 . 08 م. و ي سا ي اس م سا -

 "جلا اسم روش لا دّسألا ةَّطَحَم ىَنَرَفَعلا وتب .۲

 ,«ىَتلعُف» وهو ءاهتدشل ةحاثلا هب | فصوُو دسألا ءامسآ نم مسا : :«ىّنَرْفْعْلا»

 ت اىشعألا لاق تيل رهو تيرْفعلا نمو .رفعلا نم

0010 

 مف

)۳( 

 ع

)20 

30( 

37( 
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 ارو ناك امیر رمأب عطقي نأ اًماف ثالفو نال : لاق دقف «دحاو ةذارمو «نينثا بطاخ

 . حجرا : : لاق مث ««الف هاوس ناك

 :هلوق نم اذه د :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 .«ةللاَس هللا قلق ابد اجت هس يع هنگ يف يفنُكيمَلَوَلَو

 . 1۸۷ص لوألا دلجملا يف انجيرخت رظناو

 عمجلاو نذألا ىلعأ يف ناك ام فتشلا» :(د) يف هحرشو . (ب) نم هحرش عم تيبلا طقس

 . (2) يف حرشلا ضعب دروأو .[تيبلا] زجارلا لاق [اذك] ليخالخلا مدخلاو ءفونش

 .(2) نم ةدايز

 .«لاخلخلا :ةمّدُحْخلاو» : هلوق لإ (ك) نم اهدعب ام طقس

 .دلجما اذه نم 777 ص هجيزخت قبس

 .(ب) نم تيبلا طتس

 .(ك) يف لصألاك تييلا حرش دروأو .لصألاك حرشلا هب قسلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 روصتلا رفعج و بأ برض خونت نمل جر :ةطحم .دسألا ءامسأ نم مسا :ىنرفعلا» :(د) يف هحرشو
 . (ةطحل فصو دسألاو ىنرفعلا نم لدب ةطحمو .هربخ دسألاو أدتبمونيو ؛ مالسإلا ىلع هّقنع

 بيذهتو «(اعل)و (سعت)و (ثول) برعلا ناسلو ء١١1٠ ؛ هناويد يف ريبكلا ىشعألل تيبلا

 ء۳۹٣۲ /۸و ۱۲۳ /۲ ؛نيعلا باتكو ۹٥۲ /۲ ؛ةغللا ةرهمجو ء1۱۹۲ ٣/ و ۷۹ /۲ ؛ةخللا
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 ال :َلوُقأ نأ نم اهل ىّنذَأ سلاف تركع اذإ ةاَنّرَمَع ثول تاذب/

 م

 ونيو ا ىلع ُهلَثق ٌروصنملا نإ: ٌلاقيو ٠ ؟جودمملا | اذه دج مسا :«ةطحم»و

 «دّسألا»و !ىنَرَقَعلا» نم لدب ٌةّطحمدو 4 دَسدلا» هربخو یادتبالاب عوفرم ىنرقتلا

 .«ٌةّطحلت صصو

 “حلا الةاّمكلارودص نكط مهدنعمالخلا غو موق.

 مرهالورذامرز صال ميم ىَدُتلا ا تويامتأك 4

 اوسمَتَك ةعينص اوَنَوَت نو اوف ةوادع او وت اإ٥
 0 75 ةه م رو مام ررر رم ع

 اوُسلَعاَمَو او معنا مهتا مهدادتعا كدقف نم ن 5
  4 rو 2 0 >° ملي 5 2 مو 2 3

  .۷مكحلاو باوصلا اوُقَّطَت وأ ةرضاح فوتحلاف اوقرب نإ

 ىنعملا ةّحص عضوم اذه ؛ ءاوقطُن»و «اوقرب» :ٌةّنقتملا "!ٌةمّكحملا ٌةعّنصلا يه هذه ۰

 .نيقيرطلا بسانتو

 (!هّسسَقلا يلئاس باخ :مُهلوَقَف اودهتجاو سومغلاب اوُفَلَح وأ.

 .مّثِإلا 2 اهيف ثناحلا سمعت يتلا نيميلا :«سومَقلا»
 0 سةر 000 7 مصاص هارب ر ماما هر ريا مم

 مزر_حاهت مهدتاخفأنإف ةجرسمريغ ليخلا اوُبكر وأ 4

 اوُمَكَتَحاام نيعرادلاجّهم نم  اوُدَحَأ ًاحقال َبرَحلا اودهش وأ“

 1۹1 /۲ ؛بارعإلا ةعانصّرسو ؛(اعل)و (سعت)و (ثول) سورعلا جاتو ؛(وعل) ةغالبلا ساسأو
 بيذهتو ء151/17 ؛بستحم او 2147/١ ؛حاضيإلاو هيبنتلاو ؛(اعل) حاحّملاو

 .(ثول) حاحصلاو 2701 /0و 10/4 ؛ةغللا سيياقم يف ةبسن البو .081/؟ ؛ ظافلألا

 .(ك) نماهدعبامطقس )١(
 .(ب) نم اهحرش عم (۲۳-۳۰) تايبألا تطقس (؟)

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۳)

 . لصألاك (د) يف حرشلا دروأ (4)
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 : بور لاق .("!تلمَح اذ | عقأللا دف ةفاتلاب ة ب ةهبشم ةديدشلا لا برحلا :«حقأللا»

 يرق سوفت ےس 02 0 ا م ارعا ق ۳

 :لوقي . ديف ليواقألا ٌلدعأ ا اذهو .؛ 4م مّذدلاو حدا عضوم :لجرلا «ضرع»

 :يأ :لوقيإ . 200 ضارعألا ءاقثب مهفصي ٠ «مهسفنا 2 ٌقرشُت ثّ قئالخ مهّضارعأ (*”ناكف

 عم م وحماس اس چ جب
 ."!ةهضارعأ د َكلْدكُم ؛ةيقن ةنسح مهميش 9 5

 بش هؤامَو ٌييفَدروم لاو َةريحبلا كرثأ مك كالو .01

َحلا 2 يه :لوقي . هيف ٌلوقلا ىضم دقو .درابلا :«ميشلا»
 لوقو ءءاملا ٌةدراب ٌر

 :ىّلاعت هّنوق هيلع لدي هك َرْحَبلا ّنأل هل َهْجو ال ٌةَرَّيحُب رحب ريقحت ذب ةماعلا

 نأ الإ «ريجب» :لاقَي نَا ٌباوصلاو رب ُةَعَبَس هدب نم ©“ هدمي ٌرُخَبلاو»

 2و ًاملع راص ُهَنأل؛ ةهعابثا بجو ؛عضوملا اذه مزل دق «ةريحبلا»

 ةرثكو «ةمحلا» | اودارأ اونوكي نأ اذه ىلع زوجي ٠ (ةواس و ةريحب و تضخ وب" ثي دحلا

 .(د) نم اهدعب ام طقس )غ0(

 :اهعلطم «هسفنو ادعسو ميت اهيف حدي ةليوط ةزوجرأ ۲ ؛ةيفر ناويد يقو ٠ هيلع رثعأ مل )۲(

 ادنجو اهيلع ليللا ج هي جيه ادنهامادص وعدي ةدلبو

 .تيبلا اذه اهيلإ فاضي نأ ئرحو

 (د) يف حرشلا دروأو . هيلع دازو ءلصألاك حرشلا هب قحلأو :(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۳)

 .فالتخالا ضعب عم (ك) يف هحرشو .ًامامت لصألاك

 )٤( .مهفصيا :هلوق ىلإ (ك) نم اهدعب ام طقس . .٠ .

 .«نأك» :(د)و (ب) يف )٥(
 . ءًاضيأ ةنسح مهقئالخ تناك اذإ قئالخ مهضارعأ نأك لوقي» :(ك) يف هدعب داز 00

 .(ب) نم ةدايز (۷)

(A)؛ءاملا ةدراب رح ا يف يه :لوقي .درابلا مبشلا# :(د) يف هحرشو .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس  

 «ريحب . . .» : ىلإ .«. . .ةماعلا لوق» : هلوق نم (ك) يف حرشلا دروأو .«ماّشلاب عضوم روغلاو

 .۲۷ ؛نامقل (9)

 (ضيغ) برعلا ناسلو ٤١١ /۳ ؛ريثألا نبال ةياهنلاو ٤/ ١754 ؛نيبيرغلا يف ثيدحلا )١(
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 .ماشلاب ٌعضوم :«روقلا»و ءهب ثادب ام ةَجولاو.كلذل اوث ءءاملا

 ق اهيامو اهيفردهت ("!ةديزم لوحفلا لشم جوملاو ."*

 : 0لاق م مطق لحق : هّنمو .بارضلا َة ةوهش : :«مطقلا»
 م 0

 اَمْيطَق ًاسمطُق امر قوسسي

 هلوق ةلذمو «لوحُملاك» : هلوقل هرکذو ,ةجوم عمج وهو ةعامج : انه «جوملادو

 اور ټر 2

 . 4ل تظلاک جوم مهيشغ ادو :ىّلاعت

 5 م ور مرا مر

 "'جللااهئوخت قلب ناسرف اهبسحت ٍنابَحلا َقوُف ٌريطلاَو ./

3 
 عاملا ىلع ِرّيَّصلا ة ةفرفر ديري وبكت يهو :مجللا اهثوخت قلب ليخ ناسرُف :يأ

 2 !وهف .دیزب سيل امو ؛ضيبأ هدير 3 ؛«ليخلا قلب»ب «يوملا» هيشو هيف اهسامغنا

 .ةرضخلا ىلإ
 مزسهنمو مزا یسغو اشيج اسهيرضَت حايرلاو اتاك ٥.

 “اظ اهنانج نم هباشح مقا راھهت 2 اتا.

 هاور ثيدحلاو . طسو يف ناذمهو يّرلا نيب ةنسح ةنيدم ةواسو :(ةواس) نادلبلا مجعمو

 «ةوامس يداو ضافو ةواس ةريحب تراغو سراف ران تدمخو» :ةوبنلا مالعأ يف حيطس

 .«ليوط مالك يفد : : لاقو «نادلبلا مجعم يف توقاي هركذ ام اذه «اماش حيطسل ماشلا تسيلف

 . عقّرلاب رداصملا بلغأو (د)و (ك) يف اهطبضو « لصألا يف اذك )0(

 انه جومو «بارضلا ةوهش :مطقلا» :(د) يف هحرشو .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس 0م

 .«بارضلا يهتشي لحفلا» :(ك) شماه ىلعو .«لوحفلا :هلوقل ةجوم عمج

 6/4 £ ؛ةغللا بيذهتو ؛(مطق) سورعلا جاتو ء(مطق) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا )۳(

 . ٤/۷ ؛صّصخملاو

 .۳۲ ؛نامقل (غ)

 .ًامامت لصألاك (د) يف هحرشو .ًامات لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) ين همامتب تيبلا دروأ )٥(

 ۔«يهف» :(ب)و(د)يف (5)

 .(ب) نم تيبلا طقس (۷)

 . (د) يف هحرش ضعب دروأو . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۸)

 - غو



 و

 :يأ ,76ناتُماَهدَم : :ىّلاعت هلوق نم ٠ اهّلوح (!نانجلا ة ةرضُخ ةدش ديري

 .ةرضُخلا ةدشل ناتدوسم

 "بج راهتاَمَوتانَباِهَلا اهنًماظع ال مسجلا ةَمِعاَت .۷

 .(0اهكمس :اهتانبو ؛ءام اهّنأل «مسجلا ٌةمعان»
 5 8 39 30 00 و ۲ 6 2 م ممم, #4 ۸

 J“ 9 2 r4 7 قررا مرو

 ةديبع يبأ ن نع متاح وبأ یگحو کد «نّطَبلادو :قشي :«رقيي»  EF.ةغل هتينأت

  .-4يلا اهّنوَح ضورلا تَداجَو اهيناوج ذب ٌريسُطلا تع

 رر ر

 MS اهؤاشغ اهتم درج ةقوطم ة وامك يف. كل

 داري «ةيوام» تيمس اهبو را :هل :ُهّلك «لجتجسلا»و «ٌةليذّولادو «ٌةّيواملا»

 .اهترشب ءافصو اهُؤاَقَن كلذب

 'رقلاو ءايمذألا ةنيسشي دب ىعاهيرج اهتيشي ١

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۱)

 ) )۲؛نمحّرلا 1٤.
 يفو .لصألاك (د) يف هحرشو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۳(

 . «ماشلاب يهو «كّمسلا اهتانبو ءام اهنأل ةريحيلا فصي» : (ك)

 .«كمس :(د) يف )٤(

 داطصي : يأ» :(ك) يقو . (د) يف حرشلا ضعب دروأو . .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس )٥(

 (.. .ركذ نطبلاو» : هلوق نم ًامامت لصألاك صنلا لمكأ مث ««جرختسيو اهنم كمسلا

 .(د) نم اهدعيام طقس (5)

 .(ب) نم تيبلا طقس (۷)

 «ةآرملا : ةيواملا» :(د) يف هنم دروو . حرشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا ردص دروأ (۸)

 .ًامامت لصألاك (ك) يف حرشلا دروأو ءطقف

 .(ب) نم اهدعب ام طقس )٩(

 لار : مْزَقلا» :(د) يفو .حرشلا نم ًةدحاو ةرابع هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع دروأ )2٠١

 .(ك) يف حرشلا لماك دروأو . طقف «سانلا

 غال



 لاقي :بيبح نب دمحم لاق .مهتلفسو سالا لار : ًاعيمج مزقلاو م «مرقلا»/

 مهُتراشُحو مهتلافحو مهمْرُكو مهتلاحسو] مهُتلاسُحو سالا ناصح :ساّشلا ةّلفَسل

 :7ذقنم نب دايز لاق ."]مهتلانحو
 كيف الو ليم ال ليحل راو اهبئاوك ب اوُناَح ُلّيَحلا اإ مو

 يبأ تخ نبا نع .َناميلس نب دمحأ نع ٠ نّسحلا نب دمحم ىلع ُث تارقو

 يلا رخل وا ؛يبلكلا ورععل اه اهتظأ : :لاق يبارعألا نبا نع ءريزولا
g7 

 قدرنا اش عمّتسا نيّسحلا اب .۲

(1) 

(۲) 

000 

2 

000 

000 

(Vv) 

 .مُكاَيإ يحَدم لبق مكيلع ينثّتو مُكُحَدْمَت يهو ءاهتسحُت مكلاعفأ :يأ

 . ياّرلا نيكستب (ك) يف نيتملكلا طبض
 طاقّللاو طاقمّبلاو طاقّسلاو راشقلاو راشُبلاو ةرشانلا :دزو .(ك) نم ةدايز نيسوق نيب ام

 . (رشخ) ناسللا رظنا . طاقماو

 ةياور ةسامحلا حرشو «(مزق) سورعلا جاتو ؛(مزق) برعلا ناسل يف ذقنم نب دايزل تيبلا
 2100 /۲ ؛نييدلاخللرئاظنلاو هابشألا يف لمح نب دايزلو .7/7 ؛بختملاو ٤١١ ؛ يقيلاوجلا

 ةسامحلا حرش يف ذقنم نب دايزل وأ لمح نب دايزلو . 608/5 ؛ةيرصبلا ةسامحلاو

 ملعألل ةسامحلا حرشو ۳ ؛يزيربتلل ةسامحلا حرشو ؛ ۱۳۹۲ /۳ ؛يقوزرملل

 يف ذقنملا نب رارمللو . 1117/7 ؛يرعملل بوسنملا ةسامحلا حرشو ۸٠۹« /۲ ؛ يرمتنشلا

 دهاوش حرش يف ذقنملا نب رارملل وأ لمح نب دايزلو . ۲۷۸ /7 ؛ بیبللا ينغم تايبأ حرش

 ةسامحلا ققحم تاقيلعت كلذ يف رظنا .رارملاوه ذقنم نب دايزو . 175/١ ؛ينغملا

 .رهشأ ةلمهملا ءاحلاب وهو ««اولاح»و «اولاج» :ىوريو . ةيشاحلا ٥١1/۲ ؛ةيرصبلا

 .(ك) نم اهدعب ام طقس

 :بسئذلا ماتعاو . هاله ۲ ؛نييلذهلا راعشأ حرش يف يلذهلا بلكلا يذ ورمعل تيبلا

 . اهبل فخف اهتدالو نم رهشأ ةعبرأ اهيلع ىتأ يتلا : ةبجللاو .راتخا

 (ك) يف همامتب حرشلا دروأو .لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 . لصألاك

 .«مكحدمت يهو» لدب «مكحدمب» :(د) يف

- 64A -— 



 “ست يتلا ةرسطلا تَداَجَو مكن هْشم ٌداهعلا ىلا دقو .؛"

 عمو« و (ةنسلا لوأ 5 ةرْطُملا يهو : ردهعو ' ةدهعو ةَدَهَع عمج «داهعلا»

 رع اشلا] لاق .(!ء«ًادوهع» ًاضيأ
 داهعلا اَماَقَسأ ضّرألا نگ یخ فورعلاب مم ٌريسمأ

E ارخآلا لاقو 

 دوهعلا ماع رْدَبلاكٌرْيتقَسُم

 م مرسلا ف ةف مكرم فورم نم ةي

 ضم دروأو .لوألا دهاشلا ادع لصألاك حرشلا هب قحلأو :(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 0(

 . (ك) يف لصألاك ًالماك حرشلا دروأو «(د) يف هحرش
 .(ب) نم «دهعو» تطقسو . (د)و (ك) نم «دهعو ةدهعو» اتملك تطقس )۲)

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۳)
 .(ك) نم باوّصلاو ««دوهع» :(ب)و لصألا يف (6)

 يف ةبسن اليوهو :(ك)و لصألا يفامك تيبلا انتيثأو .(ك) نم ةدايز «رعاشلا»ةملك (5)

 :اهيف هتياورو « 7782/7 ؛ةغللا ةرهمج

 اداّمع هاف ْسأ ضرآلا ناك ىسّتح فورفلاب مريم

 برعلا ناسلو « 01 ؛هناويد يف يئاّطلا | ديب يبأل وهو «هيلإ نويعلا ومست يتلصأ : هردص (5)

 8 ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو . ۷٤١ /۲ ؛؟برعلا راعشأ ةرهمجو :(دهع)

 .(ب) نم تيبلا طقس (۷)

~44 - 



1) 

 و ل 2 5 و 9 25 و ق وص ا

 گام دمرت مادا هيل سام داؤ ١

 (”اخض ثّثج مهت تناك ناو راغص سات هاتر هدو.

 وأ ًادعاق نوكي ْنأ ألا ٌدَِّح ىمسي ال: :“موق لاقو ,لُجرلا مسج: :«ٌةَّفجلا»
 ٌلوقأ ال: :شفخألا باّطَخلا وبأ أ َلاقو .ُهَتَنِج ال ٌهّتمق تیار :لاقيف مئاقلا اًمأف امان
 .هريغ نم اذه ْمَمْسسُي ملو ٠ اَمَتْعَم نوكيو ءلحر وأ جرس ىلع هصخشل الإ لجرلا َةّنِج
 هللا دبع انكدح لاق للا نب نسم هللا دبع با ب نرخ املا تيل يش
 :لاق نامه وبأ ينكدح :لاق «ينئا ثادملا ديزي نب دمحأ ينئدح : لاق .بامولا دبع نب

 ٍرطسم نم قدا يمسجو ,ةريحم نم قّيلطأ يشيع :لاقف .هلاح نع اقارو تلاس
 نم ىفخأ يّظحو ؛ جلا نم ًاداوس دشأ سانلا دنع يهجوو اجلا نم قرأ يهاجو
 260 لاحلا ءوسو ٠ ءصقعلا نم م رم يماعطو ءهبَصّف نم فّعضأ يديو ملل قش
 .ءاليب ًءالب ترّيغ دقل :انلقف :٠ .غمصلا نم

 ©0ءاقرلا بدلا ندعم نسكتو مهيف شيعلاب منم انأ امو.ع

5 

1 
 و9

 :"؟يريشُلا ٌةمصلا لاق بارلا :«ماغرلا»

 ٤/ ٦۹« ؛نايتلاو ٠١١ ؛يدحاولاو ۳١٦/١ ؛دمحأزجعمو :47 ؛هناويد يفةديصقلا (#)

 . ۱۹۰/٤ ؛يقوقربلاو «۲۳۱/۱ ؛ يجزايلاو

 : طقف «لاقو» :(ب) يفو . لصألاك (د)و (ك) يف ةمدقملا تدرو دقو . (د)و (ك) نم ةدايز )1(

 . (ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ 68

 . حرشلا ضعب (د) يف تيبلا حرش نم دروو .(ب) نم اهحرش عم (1-5) تايبألا تطقس )۳(

 )٤( «موق لاقو» لدب «لیقو» :(د) يف .

 .(د) نماهدعبام طقس )٥(

 هندعم بهألا نأ امك مهنيب ًاّيح تنك نإو «مهقوف انأ :لوقي» :(د) يف تببلا حرش (7)
 . «هنم فرشأ وهو «بارتلا

 برعلا ناسل يف ةبسن اليو . (درف) برعلا ناسلو ء۸٠ ؛هناويد يف يريشقلا ةمّصلل تيبلا (۷)



 مافُرلا نم َنَدَرف ةّقكأب تابتطم تو بلا تآ ملو

 نأ امك« «مهّقوف انأ لب : :مهيف ًاّيح تنك نو ٠ .مهنم تسل :لوقي «ٌندرفنا :يأ

 .ىنتعم ا اذه ررك دقو «هنم فرشأ وهو بارلا هّتدعم بَهذلا

0Y ر لرو رو يل سا م مرا JEL 

 ماسسيت ممهنويع ةحتفم كولم مناري بسنارأ . 3

 ,ديازتف .بنارألا (7ةروص ل مهّنأ الإ .كولم ْمه :َلاَقُي نأ اذه 4 ٌدوهعملا
 مهل ٌةقيقح بنارألا لعجف كولم ْمُهّْنَأ ريغ .بنارأ مه :لاقف .ٌةفلايم َمالكلا سكعو

 ."ءارعشلا ٌرثكأ اهب ٌقرافُي هل ٌةداع مذهو مهب ًاراعتسُم/ كولملاو

 “لا الإ اهناَرقأامُو ايف لْشقلا 'رَحّي ماسجأب .»
 3 يع سس كلاس 0 ك0 - ماش -

 نأ ديري ءًارارح رحب كولمملا رحو :("ًاًراح ناك اذإ ؛ٌرَحَي اذه انموي رح :لاقي
a 3Cةَمْحتلا "و هرشلا] نع تومي مهرثكا 0 ۷ 422 04 . 

 “امش اه سراوف انق ناک نْيعطاهلرخي ال ل ْيَخو 5

 0 5 ه2 م م 0 ا ص ر مرا اإ و و #2
 صاصخ هب دسي « [صوخلاب هييش وأ صوخ هلإ .فيعض تبن :«مامثلا»

 . (مغر) حاحصلاو :(مغر) سورعلا جاتو ء(مغر)

 «بنارألا روص يف مهنأ الإ كولم مه :لاقي نأ دوهعملا» :لاقف ًارصتخم (د) يف تيبلا حرش دروأ (1)

 . «ءارعشلا اهب قرافي هل ةداع يهو «ًاعبت كولملاو ةقيقح بنارألا لعجف «ةغلابم سكعف
 . ةقباسلا ةيشاحلا يف انفلسأ امك «روص» :(د) يف (۲)

 لولا لم لاق ول ءناصقثلا ىلإ يدؤُي ديالا ضعب» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۳(

 ٌريغ تان هٌمالكف تيبلا اذه اّمأف سانت هيف مالكلاو «فرعأ ناك هاكح يذلا لوألا

 . «سوُتلا يف لوبقم الو بسام

 .ًاضيأ ءاحلا مض اهيف حصيو ؛باوص وهو ؛ءاحلا رسكب (د)و (2) يف اهطبض 49

 دروأو .«. . .مهرثكأ نأ ديري» :هلوق نم حرشلا هي قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )0(

 . حرشلا بلغأ (د) يف

 . .نأ ديري» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس ()

 .(ب) نم ةدايز (۷)

  (^A)(د) يف حرشلا ضعب دروأو .(ب) نم اهحرش عم (7-1) تايبألا تطقس .

 .(د) نم ةدايز (9)

 هه وأو د



 :(نيِبَع لاق . شا نم تويبا

 رص م ت

 دال كلاو لْمَجتنا رشک ْنِإَو يخ لف ْنَم ل تنأ كيل ۷

 ءاتناوخإ ضعب ينربخأ . وسفن ريغ ةقيقحلا  قيدص ٍدحأل سيل :يأ

 ."طّيهاتعلا يبأ لوقب ٌنومأملا تيغ :قراخم لاق :لاق ,قاحسإ نب دمحا ىلإ هعفري
 همام - ىو دعم

 هيلع تزد ْنِإ وُمْصَيَو قري بحاسص لك ىَلِ قاتشمل ينو

32 

 ينم ڏخ قراخم اي كحيو : :يل لاق مُک ,تارم عبس هئدعأف .يلع هدعأ : :لاقف

 .لاقام نسحأ ام ام .ةيهاتعلا 1 يبا هلل .بحاصلا اذه ه ينطغأو ةفالخلا

 "ماَقّصلا انايثدي انهبُشَأَو هيل اذ جنم ويلا هب 5
 :0!ثيمكلا لاق ) سالا ةَلغس : :«ماقّطلا»
 ص ور

 ٍماسَقَطَو ةئنأءاهغَوَغَييَب ٌَمهَتمَردوُم ٌفّطلاب َلَيَتَو

 .(د) نم اهدعبام طقس (۱)

 «1۷ /۳ ؛باضتقالاو ء1۸ ؛بتاكلا بدأو 2177 ؛هناويد يف صربألا نب ديبعل تيبلا (۲)

 . ٠١١/٠١ ؛لصفملا حرشو ٠٠١« ؛ةيفاشلا دهاوش حرشو 2176 ؛بتاكلا بدأ حرشو

 .يسقلا هنم ذختت يلبج رجش :مشّللاو . 145 ؛يئابلا فصر يف ةبسن البو
 1 .() يف حرشلا ضعب دروأ ()

 .(د) نم هدعب ام طقس )٤(

 نأ ئرحو ؛يوّرلا اذه ىلع تايبأ ةثالث ٠٠١ ؛هناويد يفو « ةيهاتعلا يبأ ناويد يف هدجأ مل (0)

 1 .اهئم اذه نوكي

 . (د) يف حرشلا ضعب دروأ )00

 «. . .سابعلا وبأ لاق» : هلرق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (۷)

 . ٠۳ ؛تيمكلا تايمشاه حرش يف يدسألا ديز نب تيمكلل تیبلا (۸)

 س م دس



هل لّقع ال نم: :«ماقُطلا» :ساّبعلا وبأ لاقو
 اد أو . ةف رعم الو ؛

 ا
 ؟ءافّطلا ع بيبَللا لضْفامف

 3 هلا م 5 3 3 8
 .طاقسلا ىلإ قاسْنَتو راحت ايندلا امّنِإ :يأ
 1 -_ 8 4 255 4 11 3 0. م 57

 ر ناو شيجلا ىلاعُت لحم وُد الإ ل عي مَلونو
 مارب مرور

 ماسلا مهماسن هتّبئرل قحَتْسُم الإ عريَمَلْوَقَو ۱١

(010 

(۲) 

(۳) 

6 

2) 

000 

(¥) 

(A) 

(4) 

 و يع :مئ :“تيمكلا لاق .َمَالَخِ] هّيحاص ةّماسأو ءءاش ٌثيح ىعاّرلا :هئاّسلا ٌلاملا
 رل مر ay ر

 او بيَ اورد ي نأ ممهو ةّيعر اوميسي مل اَنْيَلَع ىَفاَدَر

 م ع 5 م عاش
 :('!يفمّقّدلا مكحلا ْنب ديزي لاقو

 .(د) نم اهدعب ام طقس

 سورعلا جاتو ؛(مغط) برعلا ناسل يف ةبسن الب وهو «ًالوهَج اذك بيبَللا ناك اذإ :هردص

 .(مغط) حاحصلاو ؛(مغط)
 نم باوّصلاو . هدعب يذلا تيبلا هب هعقوأ خسانلا نم وهس وهو ««قحتسم» :لصألا يف

 .ًاعيمج رداصملاو (ك)و (د)

 ..ًاعيمج رداصملاو (ك)و (د) نم باوّصلاو ء(١١) لصألا يف تيبلا بيترت

 نم ًاريسي ًاضعب دروأو .لوألا دهاشلا الإ حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تیار

 يّلُخ نم سانلا ىلخ ةياعّرلل قحتسم الإ عري مل ولو : يأ» :(ك) ينو .(د) يف هحرش
 . «مهاعري نم ىلإ نوجاتحم وهو مهف «[اذك] مهاتأو ميسأ دق هنأل مهعم

 . «ءاشيد : (ب) يف

 ىلإ (د) نمو .٠. . .ديزي لاقو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقسو .(ب) نم ةدايز

 6«. . .لوقی» :هلوق

 . «اهورتمي نأد :اهيفو « 0۷ ؛ تيمكلا تايمشاه حرش يف ديز نب تيمكلل تيبلا

 مامت يبأ ةسامح حرشو «(-1- نويومأ ءارعش) ۲۷۲ ؛هناويد يف يفقثلا مكحلا نب ديزيل تيبلا

 مات يبأ ةسامح حرشو 741/1 ؛يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا حرشو ء١۹٠٠ /۳ ؛يقوزرملل

 ةسامحلا حرشو ٠١١« ؛يقيلاوجلا ةياورب ةسامحلا حرشو ؛ 187/7 ؛يزيربتلا بيطخلل

 . 196 ؛ةيدعسلا ةركذتلاو « 11/0 ؛راشب رعش نمراتخملاو ء١۷۳۹ /۲ ؛يرعملل بوسنملا

 مل مى آل س



 + و 25 مادام ي مساع و

 ميسسسسي اسم ةلالكال و ق وّقحلا 2و لتي راو

 ررظان الب َىَلَغُم وهو '' ردي نم ىلإ '''عاتحي سالا روما رب دي يذلاف :ٌلوقي
 ال هلال َمُهاَّيإو يلح نم َساَّنلا ا ىَّلَحل ةقحتسي د ْنَم الإ رمألا لي مل ولف ءهرمأ ےب

 .مهرومأ مهيلع يلي نأ قحتسي

 “اللف هنطاوب خ ءايض يناوغلاف يِناوفلار بخ نمو

 .ةوركم (''هتطابو بوبحم نهرومأ رهاظ :يأ
 . مس اسما #4 5 4 00

 (اءامحلا يه ةايحلاف امها يشلاوركسلا ابابشلا ناك اإ۳

 قر ان أ افي ام هبيشُم دنعو نارك لاك هتبيبش ےب '”ناسنإلا اک اذإ:

 .ةقيقحلا 2ب ثوملا يه ةايحلاف 5337
 ماما

 هولي لخُب ىستع لک الو للخير دمي لك امو /
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 : اَت يبأ لوقك اذه
 ¥ ج م ل -ٍ

 ميتا يال رد عالو ردع َءَوح ينم لكل

 J) ماب 3 1-5 0 0 د ا . م 4 ا را

 ماقم مهلثم دنع يلثمل يلثمو يناريج لسشمرآ مسلو.

 .«جاتحم» :(د) يف
 .(د) نم اهدعب ام طقس

 .لصألاك (د) يف هحرشو .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس

 .«اهتطايود :(د) يف

 :(ك) يف تيبلا ىور دقو . لصألاك (د) يف هحرشو .(ب) نم هحرشو تيبلا طقس
 . «[تيبلا] بابشلا ناك اذإ :ةخسن يف» : شماهلا ىلع بتك مث

 .«باشلا» :(د) يف

 . (د) نم تطقس

 .لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 .ناويدلاو (ب) نم باوصلاو ««ليخب» :لصألا ةخسن يفو . 175 /* ؛ هناويد يف مات يبأل تيبلا

 .(ب) نم اهحرش عم (16-51) تايبألا تطقس )1١(

Oof 
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 J ت I r ت تھ ما م

 ماطف هعضارلام ردي ( يئاقّس ةّيجْنم نبا هللا ىَقَس .0/

 اودلا هاياطع ىدحإ نمو اياطعلا هدئاوَف ىدحإ نمو.

)1( 

000 

 قفرفز

)) 

(0) 

000 

 .هایاطع نم ةاياطع ماود : "وقي

 :امهنم لک قوف بتكو ءاهحتفو ءاتلا مضب (ك) يف «تدجو هو ««تيهتش ةشا» يف ءاتلا طبض

 . «تدجو» لدب «تيأر» :(د) يقو .؛ًاعما

 .«أضيأ ماركو» :(ال)شماه ىلع بتكو ؛«ماركلا» :(د)و (۵) فو لصألا يف اذك

 :ًامارك يهتشي ثي ال هنأ تيبلا اذه يف همالك ىّوحف# : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعبو

 : لاق هّنأ كلذو

 مارك الإ اسسهنوُفَي سسس اهيف تدجو تيهتشاام ... ...

 ٌةوهَش هل لصحل «ماركلا لإ اهيف تد جو تیهتش ڈا ام : لاق ولو ؛يهتش ةشأ اع اوسيل : يأ

 . «لوخدم وهو :ًاحفص باتكلا بحاص هری نکا ذه نم هرعش يفو « مهمدعو ماركلا
 ص ووذ اهّلهأو «ةلضاف ضرألا نإ : لوقي» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 يف صّقّنلا يّنمتل ىّتعم الو ءاهيف ناك مهّصقنو ءاهلهأ يف ناك ضرألا لق تيلف

 آمالك (د) يف لقنو .«ّنسحأ ناك لضفلا يف اهوهبشأ اهّلهأ تيل :َلاق ول ْنكلو «ضرألا
 اهلهأو ةلضاف ضرألا :لوقي» : لصألا يف ديحولل بسُن اجب هيبش وهو ؛ديحولل هبسني مل
 . «اهيف ناك مهصقنو اهلهأ يف ناك اهلضف تيلف صقن ووذ

 .ًامامت لصألاك (د) يف ثيبلا حرش
 . لصألاك (د) يف تيبلا حرش

 .«يأ» :(د) يف

 هسه 8



 0 ما ي روا . 7 رر 3 7 5 ي مرم

 ااصضتلا هيفخيردلا كلسك انيّلَع هب نامّرلا يضخ دقق ۲

 كسلا فتكا اذإ ٌردلاب ةهبشو ءهيلإ ةفاضإلاب يفخف .نامرلا ىلع لمتشا , دق :لوقي

 ج "!ًاضيأ] هلوقوحنا نهو .('ةَساَمَّتلاو لامتشالا :نارمألا هيف عمتجاف ,هفرشو هتسافنا

 2 فيس و دلا

 وِ 2

 a "مام ر مرمر 4 مر

 رقما ةت دنيوي يذؤُت يهو ةءورملاه ل ذل. ۳

 َءيش :لاقيو .''اةَقشملاو ةفلكلا :مهمالك #2 (مَر َع) هّلصأو ُباذعلا :«مارغلا»
 دلو ثيذل

 ۳ ارَقلا نع هدشنأ ؛ىّيحي نب دمحأ نع نسحلا نب دمحم ركب يبأ ىلع تارق

 0 9 ابهّشأ اعانق سالا ىَسَتْها ىَّتَح

 قس هب سيلف اهلصاوو  ىنيَتل سيقف ىَوَهاهَقّدَعَت "4 J ا 0000 1 sS أ

 . لصألاك (د) يف حرشلا بلغأ دروأو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلادروأ (1)

 .(د) نم هدعب ام طقس (؟)

 .(ب) نم ةدايز (۳)

 .77 47 ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا (5)

 ضىعب دروأو .«ةّقشملاو ةفلكلا مهمالك يف مارغلا» :لاق هنكلو «(با)نم تيبلا طقس ()

 . (د) يف حرشلا

 .لصألا يفاهمسر امك اهانمسرو «(د) نم تطقس (7)

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۷)

 حرشو ؛ 17/١ ؛حاضيإلاو هيبتلا يف نمحرلادبع نب فورعملو . ٦١ ؛هناويد يف روث نب ديمحل ناتيبلا (۸)
 27١١/7 ؛حيرصتلا حرش يف فورعللوأ ديمحلو .(بوث) برعلا ناسلو ء۹۲ /۲ ؟ هيوبيس تايبأ

 ء۲۷۲۳ /۳ ؛میجلا باتكو «(بشن) ةغالبلا ساسأ يف ةبسن اليو . 077/5 ؛ةيوحنلا دصاقللاو

 ناسلو ؛81/7 ؛ينومشألا حرشو 7١8/5 ؛كلاسملا حضوأو ؛(بوث) حاحّسصلاو

 . (بوث) سورعلا جاتو « 47/7 ؛فصنملاو « 454/١ ؛بلعث سلاجمو ؛(حلم) برعلا

 دروو ؛(ب) نم اهحرش عم (74-717) تايبألا تطقسو .(ك) نم هحرش عم تيبلا طقس )0(

 مس ق



 ةجولاو او ؛حیرذ نبا وه ءاذه ىلع «ُنيق»و . «ىنبلل» ىوريو ¥ نونجملا «اسيف» ينعي

 قّشع نم ًاحيربت دشا ناك نونجملا قّشع ّنأل ؛ماقتس هب سیلو: هلوقل «ىليلل» ّنوكي ْنأ

 ور

 بص تلو هيلع ارق اهُتعمس يّنكلو ,هيلع ةديصقلا هذه أرقأ ملو ,حيرد نب سيق

 .نئنيح ىرج ام ْنآلا

 دما یاس افرض ودوام
 :"!يمامُيلا ٌرَدَحَج لاق . "عزي :«ٌعَورَي»

 ياد بزتسلا قوي لميس افعل لة ريو
 .ميسنلا ةر  ءاج ام نسحأ نم اذهو

 اري ر الق لادجلا 2 امك هادف 2 ليئئاسسملا ةه كل متو.

 ظ .لدجلا ذب تبق رات َوُه :لوقي
 اذ موّضلا ضب لون ضْبقو | زرِمَو فرش هِلاوَت ضبقو ۷

 . ابيع :يآ ؛ًاماذ ناک هريغ لاون انضّبق اذإف هب انفرَش هّلاوت انذخأ اذإ :ى
 ّْ 00 اود ۰

 ةماَذ باغو يَ تناك يتلا هنساحم تدهش

 .ةدحاو ةلمج (د) يف حرشلا نم

 .(د) نم هدعبام طقس (۱)

 .اهنم اهدعب ام طقسو . ياَّزلا ديدشتب (د) يف اهطبض (۲)

 رحبلا اذه ىلع ةديصق هل هنأ عم «يلكعلا ردحج ناويد يف دري ملو .هيلع شعأمل (۳)

 ءارعش) ؛يلكعلا ردحج ناويد رظنا .تيبلا اذه اهيلإ فاضُي نأ ىرحو ءيورلاو

 .دعب امو (187 7/1١ ؛نويومأ

 .ًاماق لصألاك (د) يف تيبلا حرش (4)

 امديؤي حرّتشلاو «رداصملاو (د)و (ك) يف امك اهانتبثأو ءزجعلاو ردّصلا يف «شضيفود :لصألايف (5)

 . (د) يف تيبلا حرش ضعب دروأو . طقف ريخألا دماّتشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تييلا دروأو .انتبثأ

 .اهدعي ام طقسو «هأبيع ناك» :(د) يف ةيلاتلا ةرابعلا ()

 .يورلا اذه ىلع ٌرعش ناويدلا يف هل الو «داود يبأ ناويد يف دري ملو . هيلع رثعأ مل (۷)

 س قال س



 لا لوقك اذهو
 م عاب ا ل و 3

 نيزي ءاطعلا لك امو ريخب هَتوُبَح نإ ميرثال نير كاطع

 (؟ءامَّحلا ساتلاو قاوطألا يه 2 دايأه ل باقرلا ذؤ تَماقأ

 :"ةديبع يبأ ىلإ مدانسإب هعفري «بتاكلا ٍجرَفلا يبأ ىلع هتأرق .قدزرفلا لوقك اذه

 مامّحلا قاوّطأ لم دئآلق اوفا مهمي اوداقمه

 ٍهئاطع ب هطارفإ ىلع هوبأ ُهّمال دقو يئاّلعلا متاح نع ىَكَحُي ام اذه لصأو

 :("لرشب لاقو .ةمامّحلا قوط لم ينوُدَلق مِّن ,تبأ اي :لاقف ءةوحدمو .هوفاضتسا رَفَل
 د و

 ٌرفَعَح ةمامَحلا قرط اهر ةّضْفب رّهَظ ّنَع َكالَوَم اهب َكاَبَح

 0 8 ود ل سيل 8م م ما # 8 همام ھه
 وحنو اطقلاو نيشارولاو تخاوفلاو رح قاسو يرامقلا :برعلا دنع مامحلاو/

 O و
 نب ديمح لاق .ٌرضْخلا هنومسسيو ءاتمامح نوذرعُي الو كلذ

 امُثَرَتَو ُةَحْرَترَح َقاَسْدَْعَد َةَمامَح الإ قوشلا اذه جاهامو

 امو «تويبلا ب حرّم يتلا :نجاودلا : اولاقو «يرَمُك انهاه ٌةمامحلا :اولاق

 مامح عمجلاو « ,ىشنألاو ٍرّكَدلل عقت : :ةمامحلاو . ماميلا : :ءارحصلا ريط ْنم اهلكاش

 ؛يناعملا ناويدو ٠٤٤ ؛قاقتشالاو ؛08 ؛هناويد يف تلصلا يبأ نب ةّيمأل تيبلا )١(

 24١ ؛نيتعاتصلاو ۲۹۵ ١/ ؛ءارعشلا لوحف تاقبطو ء١۲٤۳ /۸ ؛يناغألاو 0١

 ٠٠٤١. ؛ةطاسولا يف هريخل وأ ةيمألو ۲۲١. ؛داجتسملاو ۲٤٠1/۳ ؛رئاسلا لشملاو

 مهو يميرخلل تيا ةبسن نأ ىلإ ينميملا راشاو «747 ١/ ؛ءيلآللا طمس يف ييرخللو

 . ۲۹۷ ؟ةغالبلا رارسأو 2447١ /7 ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو ./4 ؛ هناويد يفوهو

 .(ب) نم امهيحرش عم (۲۹و ۲۸) ناتيبلا طقس (۲)

 .هناويد يف سيلو ۲۹7/۲١ ؛يناغألا يف قدزرفلل تيبلا (۳)

 ٥/ 7١. ؛ةغللا سيباقمو ۸٩« ؛هناويد يف مزاخ يبأ نب رشبل تيبلا (5)

 ؛(قوس)و (ممح)و (ررح) برعلا ناسلو ؛ 75 ؛ هناويد يف يلالهلا روث نب ديمحل تيبلا )٥(

 (طلع)و (ررح) سورعلا جاتو « 0 ؛ةفللا لمجمو « 1/7 ؛ةغللا سيياقمو

 . ۲٢/۳ ؛نيعلا باتك يف ةبسن البو .(ممح) حاحّصلاو «(ىحو)و (قوس)و
0A -اس  



 :(')َلاق . دحاولل «مامح» اولاق امّيرو:مئامحو تاماّمحو

 اراطّقاهقوةرففا مامح ا | هى ءءء مسا م

 دمحم هللا | دبع يبأ نع ٠ ,نيسحلا نب يلع ٍجرَقلا يبأ ىلع هّثأرق .نارجلا لاقو

 : اعد نع ءيديڙيلا ٍسايعلا نب

 امامَح وعدي ةَكيأ ةئمامح يهاتلا دعب ابصلا ينّركذو

 “مام دعت نيح ءاونألا امك لجعاكلتقماركلا ع اذإ 4

 رخآ عولّطو ,ءبرقملا تس رمقلا ٍلزانم نم مّجَنلا ٌطوقس وهو يون عمج : :«ءاونألا»

 )بور لاق. 0 و م مجتلا يمسق « ءقرشملا نم هتقول

 قررا بالا ءاونآ فو

 .: راح لاق .«أناَءْوُت» ًاضيأ ٌحَمَجُتو

نأ مت برت یو
 و 4 ملا 1 و اذإ | 5 ا

 “ماطللا يسمح اهراغسشي اإ مهارد كام مهتاهبج يق.

 e # نإ ميم 7 1 2

 برعلا ناسلو ء۲۳ ١/ ؛هناويد يف قدز رفلل وهو ؛داغو ةيداغ شير طاس : هردص )١(

 امك «امامح» انتبثأو . 178/4 ؛صّصخملاو ء(ممح) برعلا ناسل يف ةبسن البو . (ممح)

 -  .همامتب تيبلا قايس يف باوّصصلا وهو ««يمامح» :رداصملاو ناويدلا ةياورو «لصألا يف
 .(ممح) برعلا ناسلو «7” ؛ هناويد يف دوعلا نارجل تيبلا (۲)

 . (د) يف تيبلا حرش نم ًامسق دروأ (۳)

 .(د) نم هدعبام طقس )٤(

 ؛هيفو 2175/٠١ ؛صّصخلا يف ةبسنالبو .(قزر) سورعلا جاتو ٠٠١ ؛هناويد يف ةيؤرل تيبلا_ ()

 . ةيناتحتلا ةدحوملا ميجلاب «فَجو)

 . ۹۷ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس ()

 ضعب دروأو .«مادّصلا لثم» :هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلادروأ (۷)

 . (د) يف حرشلا

 هس 0+۹ ~-



 لذت لاحلا نأل/ ؛ةحاصقلا ب ًالالذإ نكد اهل رجب مل ناو ؛ '!ءاهرافشب» : هلوق

 يملا 0 اصلا لم ءماطللادو ءاهيلع
 هم 0 ا

 (؛0روماَصَو ا ودْجَك رشَحلا ل ْمُتْممَيْولَو ١

 ود د

 .هركذ یضم دقو «بلاطلا :«يداجلا»

 مرار ٠

 ا"اءاهسلا مههوجو نم وبنتو ءاسيح انئيعأب مهعرصت .۲

 YY و ب O0 تت
 "رع اهي حامرئاو فاضخ مهيف ليخلا نإف ٠ اولمح نإف .۳

 :لاق .ءاّرفلا نع ؛يِرَمَشلا نع ,ىسوم نب دمحأ نع دمحم نب دمحم انربخأ

 .00لمك :يأ] ؛مرعو «مرعو «مرع :لاقي
 م2 معا 7 4 رم مان مما و

 “وتلا برضلاو نعطلارزشو تاللكم ناّفجلا مهدت.

0) 

(0 

(۳ 

(0 

(0) 

(0 

(۷( 

(A) 

)4( 

 . كلذ ادعام طقسو ««اهيلع لدت لاحلا نالو :(د) يف اهدعب دروأ

 . ١۷ ؛تيمكلا تايمشاه حرش يف يدسألا ديز نب تيمكلل تيبلا

 هب صوصخم «ماطللا»و سجا عمْجُي ؛مادصلا» : : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ٌركذف «مهارڏ ينام مهُئاهبَج يق : لاق هال ؛َنْيطَللا نيب لصق دق يبتلاف «ةوجولا

 . «كلذك سيلو ءامهنيب ىَوَس باتكلا بحاصو «ةَهَبجلا َرَكذ ات َماطّللا

 .«بلاطلا : يداجلا «بلطت :ودجت» : لاق هنكلو ء(ب) يف تيبلا دري مل
 . (ب) نم اهحرش عم )۳۲-۳٤( تايبألا تطقس

 ناويدلاو (د) يف يهو ««اومْلَح» :(ك) شماه ىلع اهيوص هّنكلو «(ك)و لصألا يف اذك

 . لصألا نع هانتبثأ ام بوصألا ةياوّرلا لعلو ؛هاوُمُّلَح» :رداصملاو

 .«لقث يأ مرعو مّرعو مَّرَع :لاقي» :(د) يف هحرش
 1 .(د) نم ةدايز

 هنع ربدأ ام ررّشلا» :(د) يف هحرشو .«ردّصلا نع هبربدأ ام» :(ك) يف «رزش» تحت بتك

 ةدحاولا ناكم [اذك] عضوم نوكيف برضلا نوكرادي يأ مؤت عمج مأوّتلاو .«ردصلا نع

 « . . .ناتنثا

~~ O0» ~~ 



 ("!ذقّنم 2 نقم نب دايز لاق امك محلب ٌتللكُم :ي

 .«برضلا َنوكِراَدُي : يأ مود ٌعَمَج : :ماوّتلاَو .ردصلا نع هب ٌرِيدُأ ام: :رّرَشْلاَو

 ٣ !قدؤرفلا وجهت ميه ينب ْنم ٌةأرما ٠ تلاق . ناتثث ة ةدحاولا ناكم ٌنوكيف

 كلل

(۲) 

)۳( 

 معه

(0) 

 ت رل ر چ ¥

 ثٿ هنم تر گنا ا ماًهبلاف مدا
Uر يعد  

 ت تال

 اماّوَت ًارعش

 :(!ءارَقلا نع ةملس نع يحي نب دمحأ دشنأو

 :ماظنلا هَناَخ اَ كلسلاك ٌماوُقاهُتَمََو ان تلاق ور

 مالّسملا اوّلحَترا نيذلا ىلع

 »وِ و - 75 5 5 و 8 و و

 :("!ديَرَد نبا اندشنأ :لاق ىلع وبأ اندشنأو .مئاوت :ًاضيأ ٌلاقيو

 نب دايزل وأ لمح ني دايزلو . ٤1 ؛يقيلاوجلا ةياورب ةسامحلا حرش يف ذقنم نب دايزل تيبلا

 2737154 /۳ ؛ يزيربستلل ةسامحلا حرشو 1٠۹١ /۳ ؛يقوزرملل ةسامحلا حرش يف ذقنم

 ؛يرعملل بوسنملا ةسامحلا حرشو 41١/1: ؛يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا حرشو

 نب رارملاو ذقنم نب دايزو لمح نب دايز هيلإ اهتبسن عزانتي ةديصق نم تيبلاو . 416/7

 ذقنم نب دايز وه رارملا نأ ةيرصبلا ةسامحلا ققحم ىريو «رارملاوخأ ديعس نب ردبو ءذقنم
 . 0٥١1/۲ ؛ةيرصبلا ةسامحلا رظنا . ًاقباس انرشأ امك

 . تناك امو «نافجلا َرْكذ قاذ ا َنيِئدْحْلا ءارعُش لر : :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب

 اك هاف يتلا ااف «ماحلا ر كللذكو «ةرضالا نيب اقجال ؛ هب ينك ةيدابلاو برملا

 ةمامعو سييارك ءا يار ْنَّمٍماَشلا لهأ نم يلح . . مهيزب ايزتيو «ةيدابلاب مهدنع هبي

 ٌَركذ رکی ناكو « « نويزاجحلا مدام برع سو اكتم هيلجر يف نيلوبرزو ةن ءاقرز /

 ٠ .«مجر» :لاقمث «٠يرلا كلذب أدتباف «ةيودّبلا ظافلألاو ريغصتلا لمعتسيو ءاذه

 .امهيلع رثعأ مل

 جات يف ريدكلو .(مأت) سورعلا جاتو ؛(مأت) برعلا ناسل يف ةئيمق ينب دبع ريدحل تايبألا
 ,؟#ا//5١ ؛ةغللا بيذهتو ۱/۱ ؛ةغللا لمجم يف ةبسن البو .(مأو) سورعلا

 . (مأت) حاحّصلاو

 .اهيلع رثعأ مل

 ل 0١~



 تامَكَحِم رسألا دادش امه ؟ْتادَبَوا ام يرد تلك نإ
00 
 تاهباشتتم هوجولا اض تاما ردا تافلتخم

 ا م 5

 ل ي رور

 مئاوتلا ءادحلا هايشأو ورسمعو تباقو بخ ّينْيَعْنِم ُلْيولا كَ

 °ماظعلا دّسَجلا نم تلمح امك يلاصعلا نم َنوُلِمَحي ليبق ٠

 لاقو . ليبقلا 4 ام انركذ دقو مهب تسبتلاو ٠ .مهيلع يلاعملا تلمتشا دق: :يأ
5 

 :"ايسينسلا م م رخل

 مر ال ایی ل :لوّق لک ءيط اعّمج نامّمَجلا ىَقَتلا ام

 اميلا كلك ارب كَدَحَو متم تنأو تنأ تنأ لييق .*“

 ؛"[ادج] حيبق | اذهو'" ,فطعلا فرح َرَّخأَف .تنأ تنأو «مهنم تنأ ٌليبق : :يأ

 ؛ديرت ٌتنأو دنه یزو تماق : اذه ريظنو .هب ةَفطع ام َدْعَب فطعلا فرح لعج هلال

 ملو هل ًاقصو «ليبق» دعب ام لج َنوكي ْنأ زوجي « “وجي ال اذهو ءديزو دنه تماق

(1) 

(۲) 

 رف

(6) 

(0) 

(0 

00 

(A) 

 . (أدح) برعلا ناسلو ٠۲۲١ ؛هناويد يف ةّرع ريثكل تيبلا

 حرشي ملو .«مهب تسبتلاو» :هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ
 دارأ» :هلوق نم لصألا يف امك (ح) فرحب ًاقوبسم ديحولا مالك دروأ هنكلو :(د) يف تيبلا

 مهب يلاعملا نأ

 هيلع رثعأ مل

 امّنإو «بسَح مهيلع ةلمتشم يلاعملا نأ ذري ملو :(ح) / ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 .«مسسجلا لماوح يهو «هماظعب ٌناويحلا م وقي امك «موقتو «ضهنت مهب يلاعملا نأ ديري

 (ك) يف حرشلا دروأو .لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ
 . (د) يف لصألاك حرشلا ضعب دروأو .ًامامت لصألاك

 .«حيبق اذهو «هب هفطع امدعي هلعجف» : (د) يف ةيلاتلا ةرابعلا

 .(ب)و (ك) نم ةدايز

 . (د) نم هدعب ام طقس

 س



 اضيأ هيفو .هضعب ميد وني
 01 و

 "مائألا هيئاغر 4 كرشيو اياطَحلا ُهَّفّْرَمُت لامن ۷

 . و 2 ر ر 28 سا مج ما 5 2 سا ريم ا

 “مثلا بجي ةّبحصي نال ىضرتسف هبحاص كوعدي الو ۸

 ءرْعشلا ة ةرورض ذب ٌرئاج «ءاهلا» ٌفّدحو «مامدلا ب بحي ٍةّبحصب هنأل» هجولا

 كاياطعو .كيلإ لاما اذه ّبَسَنُي ناب ىضرت ال تنك اذل : :لوقي .هريسفت مدقن دقو

 2و
 هقرضت

 مارل

 “6لال ا اذه ملف .هفرمتو
 YF) ,. و ل و ول 0 سامع هك ترور

 مانج اهيف دي هحفاصت يرماس كتأك هدياحُت ./

 مب م عاش و ي 2
 .ءىش هتم كعم ىقبي الأ رثؤتو ءلالا اذه نع ديحت :ىأ :«مدياحت»

 - ري 5 هم هام ساس م سام م 7 2 95

 "مامالاَربَحلااَهيَأاندفَأ اوافق َكَوَرَم نوملاحلا ام اذإ ٠

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(0) 

(03 

(۷( 

 دقاع اي : باتكلا بحاصل لوقأ هلاثمأو اذه لجأل» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف

 . اذه لاثمأب يتأي نأ هب حودمملل يغبنيال ا هحّدم هنأ كاذو و ااا

 . (ب) نم تيبلا طقس
 مالك ضعب دروأ هنكلو ؛(د) نم تيبلا حرش طقسو .(ب) نم هحرشو تببلا طقس

 «. . .نوكي نأ يغبني» : هلوق نم ءادتبا (ح) فرحب ًاقوبسم لصألا ةخسن يف دراولا ديحولا

 . (79) تيبلا حرش هب قحلأو ء .«كلام نعد : هلوق ىلإ

 «لاملا بحاص َنوكي نأ يغبني ال هنأ تيبلا ٌريسفت» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 يف لوق اًمأو ءكللام نع تمت ال تنأو «بحأصلا نع عنلاو ممل بجو يملا نأ

 لحم نع لازرعشلا ف تارورّضلا ترک اذإ هّنإف « ةرورتغلل ؛ فّذحُت اهنإ :ءاهلا

 . ؛هريغ لحم بولقلا َنم لحي ملف «زايتخالا
 لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأو «لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 :مهدحأل ةرابع لصألا شماه ىلعو . ليلق ذنم هيلإ انرشأ يذلا ديحولا مالكب ًاقحلم

 . «ادج يند هيبشت»

 . مأللا حتفب (د) يف اهطبض
 ؛ملاعلا ربحلاو ءكوتأ :كورع» :(د) يف هحرشو «(ب) نم هحرش عم تييلا طقس

 «ءاملعلا بعك يأ رابحألا بعك هنمو ربح :لاقيو

 س



 اا تاق. قلت هل
 ةغبانلا لاذ كوتأ :«لورع»

 و 5 2 f م 3275 2

0 

 م لإ > 2 3 م 00: للا و م

 :يأ أ :رابحألا بك هنمو رابحأ :ةعمجو ربح : :ًاضيأ ٌلاقيو ,ملاعلا : هربَحلا»و

 .ربحلاب ٌبتكي ناك ام ةرثكل كلذب يمس امّْنإ :ليقو .ءامّلعلا بْعك

 0 هاهللا شيجلا معي اذهب :اولاَق كوأر نوملَعمْلااَم اإ.

 لجرلا مّلعأ :لاقُي ءهنم رهشأ هيف سيل هّنأل ؛ميظعلا شيجلا ٌةَمالَع ّوه :يأ
 2 لعجي مهنم سرافلا ٌناكو .(!|اهب فرعي ةمالعيإ برحلا  اهّرهَش اذإ :ةسفن

 :©!بلاط وبا لاق. اهون وأ ةشير هتضيب

 4 لر .

 ملقم مالعإ شخي ملفت < اودغ اذإ نيترازل !| دسأ دسألا مه

 “تبا نَمّرلا مف و َكنأَك ىّتح تاقؤوألا كي َتَدَّسَح دق .؛1
 مالم بلاو 0 رة ةالص ك دلع ۴ اک طعن ٤ مل يذلا تيطع ۴ ۲ اف ۳

xX Kk Kk 

 .(ارع) سورعلا جاتو ء(ارع) برعلا ناسلو ٠٤ ؛هناويد يف ينايبذلا ةغبانلل تيبلا (1)

 .«فوخ ىلع»و . «كتيتأ» لدب «كتتجف» : ىوريو . ٠١١ /۸ ؛ نيعلا باتك يف ةبسن البو

 1 .امهيلعرثعأ مل (؟)

 حرشلا دروأو حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأو .(ك) نم تيبلا طقس (۳)

 «. . .لجرلا ملعأ :لاقي» : هلوق نم (د) يف

 .اهدعب ام طقسو :«(ب) نم ةدايز (4)

 )٥( «ميظعلا شيجلا ةمالعوه :يأ» : لصألا يف ىلوألا ةرابعلا اهب قحأ هنكلو «(د) نماهدعب ام طقس .

 . 155 ؛بلاطلا ةياغو 27٠ ؛حطابألا خيش ناويدو 87 ؛هناويد يف بلاط يبأل تيبلا (5)

 .(ب) نم (4و )٤۲ ناتيبلا طقس (۷)

~04 ~- 



 )٤۲) ف

 .٠ 5 2 5 3 ١ 0 00 5 ص

 1 5 برعلا نيب ءادفلا , وتي نئموي وهو/ ُنامْيَلَس نب رمح حدمی .لاقو

 e مام 2 مام # م ريكا كعلم و

 “نم عمدلاو نيشاولا متو مظعأ دّصلاو نيبلاي ًامظع ىَرَث.١
 واقع مان 2 0 2 هاش ما مام لعاع لام

 "متکي ّفْيَك هنفج 2ے هرس نمر ؟هلاح فيك هري عم هبل نمو .۲

 ر لل 4. .٠ 3 7 2 5 0 5 ت

 .اهيف ام انرکذ دقو .( !ةنكاس اهنم حصفأ نيعلا ةكرحتم «عم»

 مستو يعبأ تلف اع نالوُضَع  اَنُبْيِعَرَو ىولاو ايفا امو ۲
 مئككتيأاتيم يلبقرت متو اًههجَو َلْبَق اكحاض ًاردبرأ ملف . 3

 تلم ماس قل يف ع

 ْمُلْظَتي اهلعف نم ىَوُقلا فيعض (اًهِرصَخَك بصل اهَيَنَتَمَك مولظ .

 م م حست مبا رل 3 38

 وو وف :لاقيو «' !امهلّقثو هت هتّقرل اهرصخ اهانتم ملظي امك ينملظَت يه : يأ

 .فاقلا رسكب ."4ىّوقلا ديدش# : :مهيضعب أرّقو .یوقو

 مر ع ر و 62 5

 ملظم ليللاو حبصلا ديعي هجوو ريَ حُبصلاو َلْيَللا يعي عرفب .1

 ىلا ؛ناييتلاو ۰۱۷۷ ؛ىدحاولاو ۲ ؛دمحأزجعمو ء١٠١٠ ؛هناويد يف ةديصقلا )$(

 . ۲۰۲/۲٤ ؛ىقوقربلاو °0 /۱ ؛ ىجزايلاو

 نيب ءادفلا ىًّلوتي ذئموي وهو «يبارشلا ناميلس نب رمع حدمي ًاضيأ لاقو» :(ك) يف ةمدقملا )١(

 ناميلس نب رمع حدی لاقو» :(د) يقو .؟ليوط» :اهشماه ىلعو ‹««برمعلاو مورلا

 :(ب) يفو .«كلذ يف لاقف «برعلاو مورلا نيب ءادفلا ىلوتي ذئموي وهو :يبارّشلا
 طقف ««لاقو»

 عمج نوني ناويدلا يف (مهتت)و (ىرت) تدرو دقو . (ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ 000

 .انتبثأ امك (د)و (ك)و لصألا يف يهو «نيمّلكتملا

 .(ب) نم اهحرش عم (۲-۷) تايبألا تطقس (۳)

 .(د) نم اهدعب ام طقس )٤(

 .(د) نم هدعبام طقس (60)

 . ٤/ ۲٠۵ ؟ساحّتلل نآرقلا بارعإ رسكلاب ةءارقلا هذه يف رظناو 20 ؛مجنلا (5)

 ~~ ھو



 ("ةدرْمَرَع هيف قوشلا شيج نكتو ايلاخ ناک اهراد يبلق ناک وَ .

 انّركذ دقو« .ريثكلا :«مرمرعلا»و . اهراد ٌولْخَك ًايلاخ ' [يبلقإ ناک ولأ": :يأ

 .ديدشلا :«مرمرعلا « :يعمصألا لاَقو :ٌةدّيَبع يبأ لوق اذهو :هدهاوش

 تم لحات يمُسجُك مسرو  الّصلا نم داؤقلاب ام اهي فاثأ .۸

 را 73

 :نسحلا وبأ لاق .ردقلا َن تحت بسصتت نجحلا يهو :ةّيفثأ عمج: :«فاثأ»

 كيل وبأ اندشنأو . "!يفاثأ» فيفخت ىلع ٌبرعلا | تعمتجاو

 لوم تامامَح اهيفاثأ ُديِدَج لوح یت دقو ورک

 :"ةيَطحلا لاقو/
 1 اهّيفاثأ الإ تقع دّئهَراداي

 ناكل يأ «ديدشلا : يعمصألا لاقو .ريثكلا مرمرعلا :ةديبع وبأ لاق» :(د) يف هحرش )1(

 . «اهراد ٌرلخك ًايلاخ

 .هجو نيترابعلا اتلكو . «اهراد ٌولخك ًايلاخ ناكل يأ» :(د) ةرابع 00

 . حتفلا يبأ مالك لقن دقو «نايبتلا نم ةدايز (۳)

 :(ك) شماه ىلعو . لصألاك حرشلا بلغأ هب قحلأو ؛(ب) يف تيبلاردص دروأ (4)

 ادع (د) يف حرشلا بلغأ دروأو .«ةلّقثم يهو «فاثأ فيفخت ىلع برعلا تعمتجا»

 . ةيرعشلا دهاوشلا

 6 . .الّصلاو» : ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس 2(

 . 1۸۹ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (7)

 تاسيبأ حرشو ء١٠٤۲ ؛هناويد يف ةئيطحلل وهو ءاهيداوف تاراصف يوللا َنيب :هزجع (۷)

 1١٠2و ٠٠١/۱۰ ؛ةيفاشلا دهاوش حرش يف نييدعّسلا ضعبلو .۳۱۹ /۲ ؛هيوبيس
 ۲٠۸/۱ ؛رئاظنلاو هابشألا يف ةبسن البو . 507/7 ؛ بهذلا نيع ليصحتو ۳٠٠/۳ ؛باتكلاو

 ۳٠۷/۱ ؛صئاسصخلاو ؛۷١٤۳ /۸و 5//91 ؛بدألا ةنازخو «44/8و ۱١۸/1 و

 ٠١١/١ ؛بستحاو ء(افت) برعلاناسلو ١٠٠و ٠٠١/٠١ ؛لصفلا حرشو ٠و ۳٤۱/۲ و

 باتكو ۲٠/۲« ؛يرجشلا نبا يلامأو ۸١ /٣و 180 /۲ ؛فصتنملاو ٤۳ /۲و

 . ٠۹١/۱ ؛رعشلا

 - هوة ب



 دالا تحته اذإ راّتلاب ءالطصالا «آالّصلا»و . ءاّقئاب ثاثأ: ًاضيأ لاقيو

 : قدزرفلا لاق "ان ريش ناو ت رصف

 iki نب ثراحلا لاق
 رع #«# بما عاش هلا عاام د

 ءالسصلا كتم تاهيه ىزازخي دعب نم ا َهَران تروم
- - ,8 - 

 207 م 32 ادع د 50 2 37
 .فّدحو ٌرخأف قوشلا بهل ْنم داؤفلاب ام ىّلصلا ّنم اهب ؛دارأو

 ممم م٠ ر رو فرب ي مو ر مرام

 هد يتربع كو فرص ُهّكرِبْعَو يدعسم ميغلاو يندر اهب تللب .4

e2 مَ و 93 5-60 £  

 نب دمحم ركب ويأ انربخأو . ضيبأ ءام يه” :يأ ٠ .ةجوزمم ريغ :«فرص»

 :لاق يبارعألا نبا نع ريزولا يبأ َتْخَأ نبا نع ٌناميلُس نب : دمحأ نع ؛نسحلا
 4 ارا ا

 ٤ دشنأو ٠مو ةَمْرأو برو ةي لثم « ع ربع اهعمج عمدلا نم ةربعلا

 دي ر ب م 5

 0 اربع جيه ثب يذ ٌةوعَد ةرمع ينم نيو يِرَمعاَي

 1 . . الّضلا نم اهب دارأو» : ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس )1(

 . 005 /؟ ؛هناويد يف قدزرفلل تيبلا )9

 ؛ 1٤/۳١ ؛ بدألا ناويدو «تاقلعملا بتك رئاسو 27١ ؛ هناويد يف ةزأح نب ثراحلل تييلا (۳)

 (زازخ) ؛نادلبلا مجعمو ٤١١/١«‹ ؛ريبكلا يناعملاو ؛ 116 /" ؛بدألا ةنازخو

 . ۲۳۲١ /۱۵ ؛ةغللا بيذهتو ؛(رون) سورعلا جاتو «(رون) برعلا ناسل يف ةبسن اليو .(ىزازخ)و

 )٤( تايبألا تطقس )١11-4( هلوق نم (ك) يف حرشلا ضعب دروأو ؛(ب) نم اهحرش عم :

 يبارعألا نبا لاق» . . . ٠« (د) يف حرشلا ضعب دروأو .

 .(د) نم تطقس ()

 :يبارعألا نبا لاق» :(د)و (ك) يف ؛يبارعألا نبا نع :هلوق ىلإ ةيلاتلا ةرابعلا )١(

 6. . .ةريعلا

 . لصألا نع هانتبثأ ام باوّصلاو «ءابلا رسكب (ك)و (د) يفاهطبض (۷)

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۸)

 .امهيلع رثعأ مل (9)

 .(ك) نم اهدعب ام طقس )٠١(

0¥ 



 06 . رح نب لشن لوق ««مد يتربع ےو» :هلوق وحنو
 2 ور

 لَو فد ٌنادزص قوّششلا نم اِهّنْأَك فاعرلاب ی مارد نوع

 ٣ لاقط امت وبأ ًاضيأ هدخأ دقو
yy و > 3 

 قعر دم هيتيع نم بحي عمدلا 2 مدو حفاسء ءامب لظییتح

 »فاق ليسَ ارَمْحُم ناك امت  يمدْنمدَحلا لهنا ام نكي مل وو٠

 ء4 ةماقّسو ًاماقس مقسي مشسو ؛م :ميقس وهف ٠ :ًامقسو ًامّقس مّقسي مقس :لاقي

 .مقس وهف
 ؟معطَت ضمقلا اندعب :يل هّتلوقو ةعجه دعب يرئازلا لايخلا يسفتب ض۱

 منشا انْيَلَع صْقَح وب تفل  ةدنم لبا فوَحلا الو داس ۲

 ةقيقح ال

)۱( 

 قف

)۳( 

(€) 

(0) 

(0 

(¥) 

(۸) 

00 

 هلال ؛هلخب الولو ؛يموَت ىلع هتبتاعم وأ هتقرافم ْنم ےوخ الولف .مالس يل لاق :يأ

 "ويح لايخل ًالالجإ حودمملا ينعي "| صفح وبأ يلع مّلسملا :تلقل .هترايزل َة

 . هيلع رثعأ مل

 . ٠۵۹ /۲ ؛هناويد يف مامت يبأل تيبلا

 ةجوزمم يتربعو «تيكب : : مهلوق نم ٌءارعشلا رثكأ دق» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 اذإف « ىنعملا ىلإ بهذي باتكلا بحاصو ءْنّيَعلا نم فاعلا هنم بيرغلا امَّنإو او «مدب

 . «هتعانصو ظْفّللا يف لق انه اهو «هدنع ىوتسا عمدلا مدلا ٌةَجّناَمُم هل لصح /

 ١ 1 1 .«نإو» :(ك) يف

 . لصألاك (ك) يف تيبلا حرش دروأ

 .(ك) نم اهدعب ام طقس

 . لصألاك (د) يف حرشلا دروأو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 عم و را اپ

 «ًاديج حودمملل حدملا نوكي ال ليوأتلا اذه ىلع» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف

 هوو هّمقاو هنأ ؛ ؛ هلخبو «ةبر ىلع هلاک < لايخلا نم ناك فوخلا نأ 0ا

 اذه يف ام الولو ؛هدوجل لّخيالو «هتعاجشل فاي ال حودمملا اذه وكيف ؛ ىضمو

 لصألا شماه ىلعو . «انيلع مّلسملا اذه صفح وبأ : تلقل لخبلاو فوخل ا نم فيلا



 2 مه 32 #8 0

 يتلا بحُماوُبصّي امك ًاوُِبص هلام لذ ىلإ يباصلا ىدّتلا ب حم .1+

 .يباصتلا نم أبص ىبصأ تّيبَصو ."!ءابص وأ ًاوبص ءهيلإ تم :ءيشلا ىلإ ثوبص
 مام ع

 "٠فض تن هت انف ًامَكْيَض هل ةرعش لك 2 نأ لوت مسقأو./

 نب دمحم ركب وبأ انربخأ . )مي د :يأ ؛مّفضي هّنأل ؛«ًامغيض» دسألا يمس

 2 ٌريرج دَخَأ اذإ : لاق الس نب ُدّمَحُم يندشنأ : :لاق ,يحي نب دمحأ نع نّسحلا

 0 يش هل مم مقي مل ىنعملا اذه
 1 ا درَقلا نوم HK و 5 ا للا َدالَم كا

 ر2 مادو مم ل

 ؟مرحم ءيش سخبلاو أ حنو دئاز وُهَو هظح نم أ "لقت . 10

 محم يادا الو ماقرض وه الو  ةجئأهَكلا ا هيس نع لج
 A u >. 2 3 م ا ا ےک 7

 زجارلا لاق . كلم دحو :ءيشلا مدح :لاقي ؛عطاقلا ءىشلا :«مدخملا»

(1) 

(۲) 

(۳) 

2) 

0) 

(7) 

(۷) 

(A) 

 ءاهميط فيطلاو «ثنؤمب لوقلا قبس دقو صّلخت سيل صّلخت» :رياغم طخب تاملك عضب
 .«عشبتسم اهفيطب وأ ةأرماب حودمملا هيبشتو

 .(ك) يف ًالماك تيبلا حرش دروأو .لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ

 . (د) يف هضعب دروو

 .(د) نم اهدعب ام طقسو ء«ءايصو» :(د)و (ك) يف

 .(ب) نم اهحرش عم )۱٤-۱۷( تايبألا تطقس

 .(د) نم هدعب ام طقس

 يف درو امك تببلا انطبض دقو .714/7 ؛ةغللا ةرهمجو ١١١ /7 ؛ هناويد يف ريرجل تييلا

 .زجعلا يف «ميق»و ردصلا يف «ًاميق» ةرهمجلاو هناويد يفو ءرداصملل رياغم وهو ؛نصألا

 . ةمجعملا نيّشلايو ءايلا حتفب «نومشي» :امهيفو « ةلمهملا ءارلاو ةمجعملا نيغلاب «ةرغب» اهيفو
 . ةانثملا ءاتلاب «هصقنتأ ةخسن يف» : (ك) يف اهتحت بتك
 .ةانثملا ءاتلاب «ًاضيأ هسخبتو» : (ك) يف اهتحت بتك

 218 /5١و ٤۲٤/۷ ؛ةغللا بيذهتو ء«(مذخ)و (لبخ) برملا ناسل يف ةبسن الب ناتيبلا

 «اهلابخ» ىورسيو .(مذو)و (مذخ)و (لبخ) سورعلا جاتو 2776/١ ؛ميجلا باتكو

 . ةمجعملا ةدحوملا ءاخلاب

 س ن 4 س



 ؟اهلابح اهرعق ے تفداص ما الام مآ تمذَو ما تّمَدَخَأ

 ةممما ل و 5 رر

 0 تي الو وبنتي هدحا الو ىري هروغ الو ىّسوُي هحرج ا ۷

 هل لعجو ؛بيبّطلا :يسآلاو ,ًاوسأ هوسآ ليلعلا توسأ :لاقي . ىَوادُي :«ىسوي»

 تيبلا اذه خيي الد فطع ام نسحأ ام هللا ٍناحبسو ,هذافنو رومألا 2 هئاضمل ًادح

 :هانعم حل كلا ال :هّلوق نأ كلذو هيف  ٌةعئصلا برغأ امو هَلْبَق يذلا يب ءال» ىلع

 0 )كلذ قوقو < فيّسلا ءاضم هيأرل نأ

 هلوقو .وسألا ىلع د دازیو ءىسوي د هنأ هانعم سيلف ءىسوُي هحرج الو :هلوق امأو
 هدح نأ ديري الو .ةيؤرلا َّدَح هيف ٌرواجتيو یری هنأ ديري سیل یری هروغ الو :ًاضيأ

 امل ىنعملا  ُتِبَتم لوألا ب وهف لوألا تيبلا ےب دارأ امك ملا ىلع ديزيو ملتي

 ىنعملاو ظَّقَللا 4 فان يناّقلا تيبلا ےب وهو ,فطصولا ےب هل ڙواجتمو طفلا ب افن

 ('!:ةنيابتُا دادضألا م نيب هقيفوتو < همظن ة ةحبصو ٠ هناسحإ ىلإ ىرت الفأ ءًاعيمج ٤

 انْ وه يذلا ٌرمألا للحب الو واخ رش يذلا رمل وام

 ئنعمب] هثررمأو .هثرُغأو ٤ !ةةدصخحأو 4 هشمربو لبحلا ثمربأ :ٌلاَقُي

 ديحولا قيلعت حرشلاب قحلأو «لصألا يف ام ريبك ٌدح ىلإ ًاهباشم (د) يف تيبلا حرش دروأ )١(

 . لصألا يف ام ضعب هبشيو «(ح) فرحب ًاقوبسم

 نع الجي : َلاقو « هلّوأ نم تيبلا طبض هنأ اذه ببس» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۳
 جرخم هّمالك جرخل اهمّدق يتلا ةمدَملا الولو هل َقَسَن ناق / «مالكلا هيلع فطع مث «هيبشّتلا

 .«عجر» :لاق مث ««ًةَعَنصلا يرمعل نسحأ دقو ءمّدلا

 يف تمدقم لغم هتمدقم تييبلا اذه لّوأ يف مدي ما : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۳)

 بحاص حرشي ملو «دوهعملا ىمنلا ةداع ىلعو «هرهاظ ىلع ُاظّْللا جرخف «يناّثلا تيبلا

 باتكلا ءيراقل ةدئاف الو «حدملاو ءارطإلا ىلع هنم انصح امَّنإو ءاذه ناك فيك باتكلا

 . ةاهيلع ب مذ «هتعنص عضوم ىلع ابن دقو «كلذ يف

 «. . .فيعضتلا رهظأو» :هلوق نم حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )4(
 ىنعمب» دازو ««هتررمأو» : هلوق ىلإ (ك) يف حرشلا ضعب دروأو .فذحو ديدش فيرحتب

 . ؛ةرورض فيعضتلا رهظأو» :(ك) شماه ىلعو .«دحاو

 .(ك) نم باوصلاو ««هتفضخأو» :لصألا يف (4)

 مس مه -



 داود وبأ لاق. ) ا(دحاو

 ميربَلا هقم دش دسم رفا الما

 كل اذجارلا لوق هلثمو :ٌةرورض فيعضّتلا ٌرهظأو

 لكظأو لذظأ ْنِم ىَجَؤلا وُكْشَي

 : 3 23 ل .«لظ » ديري :اكملا لاق .«لظألا» د

 اججمأام اذإ ئذالجلا قوق

Oe 
 بئنعف لاق . ىَجمأ : :يأ

 وما »ف ل

 اوتنض ناو ماقال دوجأيلأ يلح نم ترج دق لذاعأ ًالَمَم/

11 

 0 يرينا يح يبا لو هقمو

 ل يبِراَق : :يأ

 .(ك) نم ةدايز )١(

 ؛ةلمهملا ءاَرلاب «لهر» :لوألا دلجلاو رداصملا يفو . 518ص لوألا دلجما يف هجيرخت قبس (0)

 .هجو لكلو ء(لهز)و (لهر) ناسللا رظناو . ةمجعملا ياّزلاب انهو
 . 440 ص هيف هداشنإ داعأو ء 15ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس (۳)

 . 180 ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس )6

 . ٥٤٤ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس (0)

 . ٥٤٤ص يناثلا دلجم ا ف هجيرخت قبس 030

 راهظإ نم هلم رْعّشلا يف ءاج دق هّنِإ «يرمعل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يفهدعب (0)

 اوفّرعو اوف دق نيد ذل «برعلا يدق نم هيف ارذع قيضأ َنوُتَدْحْلاو «فيعضتلا

 ءاذه ْنم ًائيش بكري نأ هيلإٌراشُي ن نسي الو ؛ُبَنَتَجُي نأ بجي امو «رعّشلا بويع
 ` :هلوقاّمأو «ةحودنمو عستم هل مالكلا يف ناك دقو ءهل راذتعالا ىلإ جوُحُي

 مريوم يذلاُرْسآللَلْحُيالَِو 1 1 .٠.0

 نأ هنكمي ناكو «ًارهاظ ْفيِعْضَتلا هيف ام درفأ ُهَّنا امهدحأ ؛ نّيعضوم يف هيف لخأ دقف

~۲ = 



 ر م سرب 4 ر 2 مق ماش ها امنا 5 هے و مهم ر

 خت هايإو ايندلا مدخُي الو ةاهربج نم لایا حصري و1

 رب ورو رودرا رمش لس حج مل حل ةَ

 هثربجأ دقو «توربجو ةوربجو ةوربجو ةيربجو ةروبجو ربجت نال ب لاقي
 ۲ م

 : "ناق .ةربابجو ريبابج عمجلاو :ريبجو ٌراَبج لجرو ءأضيأ هتربجو رمألا ىلع
 ريبج هتئاكمامأزلاعرَق ىَوتساو لزانلا راج اذإ ىّتَح

 ( 34 0010 0 4 و يمي م - 5

 : لاتقلا لاق. ءاليخلاب ديري «ةحمرب»و « ءالمج ينعي

 چ ةو

 راو ساو طز م ج لَصْنَر كيس ملح يذريَع ًاموي كوقيذي مل نإ

 4 2 4 | لاقو/

 وور

 السلا ةَبَذَهلا َنَحَمْرَي ةَّكَمِب يشم نهو يتلا يل لوي

 ع ما م.
 .بايثلا نم ضايبلا :«لحسلا»

 رم # صرخ را

 "!هلْسُيَو هتم ءادعألا مّلْسَي الو هّتايه ىّنفتو ىَقُبي يهتشُي الو."

 لحد سيلو ؛لعفي ملف ؛لّكاشُت ىلع مالكلاب يتأيف « مرّبم وه يذلا رمألا ضَّقْي :لوقي
 ىنعملا ىلع د متعي يبنتملا ناكو «ضّقنو مربأ لاقي نكلو «هانعمب ناك نو ««مَربأ» ضيقت
 ديري نم هبتجتيل اذه لم درْوُأ امّلإو ءاهنم اذهو «لالخإ اهيف مالكلا يف هّتعانصو ؛ هميقبف

 . «ركشلا ةعانص ماكحإ

 ء(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأو .لوألا دهاشلا رخآ ىلإ لصألاك حرشلا (ك) يف دروأ (1)

 «ءاليخلاب حمرلا ديري» :ةرابع ادع صّنلا رخآ ىلإ فيحقلا تيب نم حرشلا هب قحلأو

 .هيلع رثعأ مل (۲)

 .«ءاليلاب حمرلا ديري» :(ب) ةرابع )۳)

 ًاعم ناويدلا قّقحم امهدروأ م مث «يوّرلا اذه ىلع ناتديصق ؛ هناويد يف لاّئقللو « هيلع رثعأ مل )6(

 لاّتقلا ناويد رظنا .ىنعمو ًاحور امهنم وهو .امهيف تيبلا دري ملو «يناغألا نع ًالقن

 .دعب امو 04 ؛يبالكلا

 )٥( ؛نايبتلا يف فيحقلل تيبلا ٤/۸1 .

 . (د) يف حرشلا بلغأ دروأو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ ()

~o ~~ 
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 ریه لوقلاو هريظن مدقت دقو يا ناد فدحف «ىقبي نأ ؛ وأ ارأو « مهن م مدو : :يأ

 ةر م .

 "مدعم هاَقَلَترْسي نم ْنَّسْحَأَو هركذ ءاملاب ءاسيصلا نيم دل ١

 مرتد * د م «e ٠ شرو ل ف مر

 مرحي هنم دفرتسم نمزومعأو هلكش ريذعلا 4 ٌءاَقْنَع < نيم برغأو . ۲

 ر هس 7

 : صفح يبآ نب اورم لاق .ُ اضم ةراتو ةفوصوم رات برغم برقم ءاقنع :ل لاقي

 برقم ءآقنَع دوجلاب تقل دق ةئاكَم ىح هللا دع نبا ام اذإ

 ےب اهذاعيإ اهبارغإ نإ :لاقيو ةي ةيرفكاو ٌبِزَفُما ءاقنعلا : ًاضيأ اهل لاقیو

 ريغ اهتفص ْنِم ِساّنلا يديأ قبب ملو بهذ ٌرئاط ءاقنعلا نَا اومعزو ياريم

 و واال

 ديزوبأ دشنأ . قوّطلاك ّضايَب اهقّذع ب ناك هال ؛«عاقنعد تّيمس :ليقو ,() اهمسا

 0 افلا 0 2

 3 3 و 25 05 ۶ مع م :

 فّدح ىلع“ !ءاج هّنكلو ا هّيضام نأل ؛ًازاوعإ دشا :لاقي نأ هجولاو
 ت

OYE e a ( 
 . هلثم انركذ دقو < اةدايزلا

 .(د) نم اهدعبام طقس (۱)

 .(ب) نم تيبلا طقس (۲)

 اومعزو» :هلوق نم (د) نم حرشلا ضعب دروأو . لصألاك (ك) يف حرشلا نم ًامسق دروأ (۳)

 «. . .لاقي نأ هجولا» : هلوق نم حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع دروأو «. . .ّنأ

 اذه ىلع ةدئاز نب نعم حدم يف ةديصق ناويدلا يلو . هناويد يف دري ملو « هيلع رثعأ مل 2

 .اهنم تيبلا نوكي نأ ىرحو ؛يوّرلاو رحبلا

 | .(ك) نم اهدعبام طقس (0)

 «. . .نأ هجولاو» :هلوق ىلإ اهدعب ام طقسو ؛«همسا»': (د) يف )«

 : هيفو .تايبأ ةسمخ نم ثلاشلا وهو ٠۳١۳« ؛ديز يبأ رداون يف يليقعلا فيحقلل تيبلا (۷)

 ٠ . لصألا نع هانتبثأ ام باوّصلاو « ةمجعملا ياَّرلاو ةلمهملا نيعلاب «بزعم ا»

  (A)؛ءاج هنکلو» لدب «ءاجف» :(د) يف .

 .(د) نم اهدعب ام طقس ()

 ضّرصعتي ةيرعلا ملعب الجر نأ يدنع حصي امف ان ماد : :(ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب )٠١(

 . «اهنع ينغ وهو «راذتعالا ىلإ تاجوحُلا هذه ل
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 01يسْتمُلْيولاَورطقلا دحبِرْطَلا نم  ًايدايأ يدايألا دب نمرو ۳

 ءاهرطم ماد اذإ :تطبغأو ءءامسلا تمجتأ :لاقي رطملا دش نم «لَبَولاد/
 .رطقلا دعب رّطقلا ّنم يدايألا دعب يدايأ َرثكَأ وهو ؛دارأ

 و مرم 2 سمره 4 2 2 ل 2 2 2

 “موهت ًالاهتأ ىلامؤللانم 2 هنيع مون یار ول اياطعلا ينس .4

a. 

 كف

 بكار كتم ىنداتعا الإ لّيَللا نم 06 موهت بكرلا لات الأو

 :("!ةمّرلا يذل يلع وبأ اندشنأ ."موتلا ىندأ سالتخا :«ميوهّتلا»

 (”ههرد ٍساّتلا ىلع ايعأ لئاس ىلع هب دجأ مك ًامهرد اوُتاَه :لاق ولو

 4# م

 ر كتلاو هسا هيفرْفأل هرسيام هّلبَق ءرم رض ولو

 ةت و و - 2 1 -

 . ("0تافّللا نم «ءرَمد كك ام انركذ دقو ؛ركألاب ررضلا نع یت ام نسحأ ام
 حو

¥ 

(1) 

(۲) 

(۳) 

(٤) 

(0) 

0 
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 ۲٥وی صن داما نم ماتی راغ لَه مارشي يور

 ‹ عطقنا اذإ باحّسلا مجنأ :لاقُي» :(ك) شماه ىلعو .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس

 . (د) يف لصألاك حرشلا دروأو .«ماقأ اذإ مجثأو

 ىلعو .(د) يف حرشل! نم ًاضعب دروأو . حرشلا نم ًاريسي ًاضعبو (ب) يف تيبلا زجع دروأ

 . «موهي ال هن :ىوريو «ةفلح ىلآ» :(ك) شماه

 .(ب)و (د) نم اهدعب ام طقس

 نمركس : ليقو «ساعُت وأ عبش نم هسفن ترتفو ريحت ابوَر لجّرلا بارو . هيلع رثعأ مل
 يناتأ دصقي هلعلف ءاذه نم «بئار» ناك اذإو . هرمأو هيأرو هلقع طلتخا ليقو . . مولا

 .(بور) ناسللا رظنا . .لايخ وأ رطاخ وأ سجاه

 . (ب) نم اهحرش عم (11/-70) تايبألا تطقس

 . (د) يف هحرش ضعب دروأ

 .نونلا ديدشتب (د) يف اهطبض

 .اهدعب ام طقسو ««ررّضلا نع رثألاب» :(د) يف ةرابعلا

 . «لئاط هليوهت ىلع تيبلا اذه يف سيل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 )٠١( لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ .

~o ~~ 



 و ا 4-0 مورک

 تقراف فويس :يأ .«ىماتي»و «توتلا ةرمح دب : :يأ تولا :«داصرفلا»

 . تب نم دالوأ م متوي : :يأ وو 0 !يماتيلاك تراصف ءاهدامغأ

 "!َجلم ليخلا جرسمراس اوزفلازم  هجورس ءادفلا طح ام مويا ىلإ .۸

 :ريِدَمَّتلاو «فوذحم ةربخو .ءادتبالاب ٌعوفرم ُوُرَئلاووزغلا ذم راس وه :يأ
 هربخو «ءادتبالاب عوفرم كاذف .كاذ ْذِإ َكّترز :مهلوق هّلثمو ءمقاو وأ ٌنئاك وزفلا نم
 :"دعاشلا َلاقو .نئاك كاذ ذلو ؛كاذك َكاذذإ :ٌلاَق هَّنأك فوذحم

2 

 َوَمَقلاَو سمشلا ثيحب اهتم نسحلاَف اتالم الإ ةد بع تمت

 .رجلاب وزقلا م :هدشنأ امير ناكو ؛نادوجوم وأ نانئاك امه ثيحب : يأ

 ناك امّنِإَو ؛ةَماقُم هيلإ فاضل ماقاو (ة!فاضُنا فذحف ,وزغلا نَمز دم ؛هريدقتو

 دم تل امو ؛مويلا دم اندنع َتنأ :لوقت امك ىذ» ىنعم اهانعم 3 ؛«نمَّرلا» رجي

 .("ةليّللاو مويلا 2 :يأ .ًاكحاض ةليّللا

 ذأ عظتلاب وجلاو هفايسأب قبا عطتلاو مورلا دالي قش.
 : )امت وبأ لاق دق

 .(د) نم «ىماتيلاك تراصف» تطقس )١(

 .«هلتقد :(د)يف (۲)

 ىلإ حفلا و بأ ريشيسو . «أعم» :اهقوف بتكو ءاهرسكو واولا مضب (ك)و (د) يف اهطبض (۳)

 . حرشلا يف كلذ

 . حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأو .لصألاك (ك) يف حرشلا لماك دروأ (4)

 .(د) يف حرشلا ضعب دروأو

 «. . .هريدقت ربخلا فوذحم أدتبم وزغلاو» ':(د) يف (4)

 «. . .هدشنأ امیر ناكو» : هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (1)

 .دلجملا اذه نم 71ص هجيرخت قبس )۷(

 .كلذ ادعام طقسو :«مويلا ذم اندنع تنأ لوقت ر امك «يف» ىنعم يف اهلعجءو» :(د) يف هدعب (۸)

 .(ك) نم تطقس (9)

 .(ب) نم حرشلا عم (۳*و ۲۹) ناتيبلا طقس (۱۰)

 . ٥٤٠و ٤۲٥ص لوألا دلجلا يف حتفلا وبأ هدشنأ دقو ۳۹۷ ٤/ ؛ هناويد يف مامت يبأل تيبلا 0

 س ھو ~~



 ل مسه سم ا. © ماس هو م و ري تأ مل

 قلبأ مهيف وهو ردوفف هيف اوحضوُت نامّرلا دوس اذإ موق

 مسلعت يهو اهفتح هنم ریاست ٍةَبيتَك نم مَكَف يغاطلا كلّما ىلإ ۳۰

 ر مس

 AN ٍلْيِلَق ْنَم ْدَح كيسا هنتر ةَناَرصَت قتاع نسمو. ةرفن

 "وم ا د لاق . قتاوع اهعمجو كيلا :«قتاعلا»

 يو س2

 كاللا ر جد ا قافر لالبىلإ نورتي ًامايق

 )راق .نارصل» ن ثينأت 3 «ةنارصُتدو

 بے ا ا چ

 هوقو ,![ليسأ ّدخب 5 .«ةينارصُت ء ءارذعو» : هدشنب د ًاضيأ ناكو
 ّ . اهيا اهب لق اذإ مطل: يأ .«مطليس»

 مولا جيبشولاو يكاذملا نوُسم 2 اهثوصح ثوُي ج ثْيَلِل ًاقوفص .[

 نم مك: وقت امك ؛ةعامج ىنعم ب انه «اقتاع» نل ؛أ ًافوقص هل تّررب : يأ

 : بئاتكلا ايه ٌفوَمّصلا نوكت نأ زوجيو ؛ٌةعامج :انه ٌلجرلاف .ينءاج ٍلجر

 .«أعم» :اهقوف بتكو ءاهمضو ءاتلا رسكب (ك) ين اهطبض )١(

 حرشلا لماك دروأ دقو . ةمرلا يذ دهاش ادع حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلاردص دروأ (؟)

 «. . .ثينأت ةينارصن» :هلوق نم (ك) يف حرشلا دروأو .دهاوشلا ادع لصألاك (د) يف

 .1 689/6 ؛هناويد يف ةّمرلا يذل امهو . ١٠۵سم يناثلا دلج ا يف نيتيبلا نم لوألا ج يرخت قبس )0

 . 1٤۸ ؛بولقلا رامثو ««قفر) سورعلا جاتو ء(قفر) برعلا ناسل يف يناثلاو

 )٤( يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس ص۳٤۸ .

 . كلذ ادعام طقسو .ًاوهس «ةينارصن ءارذعب ىوريو# :ةرابع رّركو .(ك) نم ةدايز (4)

 .(د) نم تطقس )١(

 نم ىَّشبت ام طقسو .ةديصقلا ةيقبو هحرشو هزجع طقسو ؛«(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ (0)
 .ًامامت لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأو . ميلا يور ىلع دئاصق

 .«انهاه» :(د) يف (۸)

 «يف» :(د) يف (9)

 س مج 6# س



 ر # ساس ر يب د رر ريم

 مدقي نيح مهتاحاس 4 مدو بئاَع وهو مهنع ايانكا بيغت . ۳

 ست ًالاَمَو ناميَلس َّنْب مم هنت نام كقت ام كدجأ ."؛/

 دجبأ : :هانعمو 1 ”ةردصملا ىلع «كلدجأ» بّصنو ,هانركذ دقو ؛ ٌريسألا :«يناعلا»

 اجا دقو] نحل اندنع اذهو «َرَمع» ميخرت «مع»و كنم لعفلا | نه

 مسالا ناك اذإف .ًافيفخت اهنم ةئالّثلا قوف ام تب وه امن ميخرتلا نال ؛(“ [نویضرگلا

 اذه ّراجأ امّنإَو هب ٌفاحجإ نكّئيح (!وعيخرتف « ًاددع لوصألا لقا ىلع وهف اتال

 00 .كل ثركذ ام هيفو ؛نويفوكلا

 مقلاو ديلا اًهركش "يدوي لادي  هلوسَر َنْيِد تيتو نم كفاكم.

 .باتكلا لوأ 4 هانركذ دقو ءًارطضم لدبأ هّنكلو ءزمهلاب «كّكفاكُم» هجولا

 محرُت كإف دوج نم َكِسْفَتل ماري َتْسَل َتْنُك نإ لهم ىلع.
 ضخ َكلْكُيَتَو دوقفم ى كلتثمُو محم كيناشو دوصقم كلحم . ۳۷

eha uh YAU Lêsأ  E eيفصخلا رماع لاق .ريثك :«مرضخدو ءارطضم لدبأف ازمهلاب] كتاش» هجولا لا اع  : 

 امرضخ دلا نم ًايداعَو اثيدح ان ْتَكْرَدَأ ةّموُئَرَج ىلإ يسرُتو

 :(د) ةرابعو .«. . .كدجأ بصن» :هلوق نم ًءادتبا (د)و (ك) يف حرشلا ضعب دروأ 00(

 .٠ . .كنم ٌدجبأ :هانعمو ءادج كدجأ :لاق هّلأك ردصملا ىلع بوصنم كّدجأ»

 0 . .معو» :هلوق ىلإ (ك) نم هدعب ام طقس (۲)

 .(د)و (ك) نم تطقس (0)
 .اهدعي ام طقسو ء(د) نم ةدايز (4)

 .«بيرقت» :(ك) يف ()

 .(ك) نم اهدعب ام طقس (5)

 . ةيناقوفلا ةاسثملا ءاّملاب «يدؤت ال» :(د)و (ك) يف (۷)

 نحب لاقي :ةيشاحلا نم» :ًاضيأ (ك) شماه ىلعو ءآمامت لصألاك حرشلا (ك) يف دروأ (۸)

 . «ريثك يأ مرضخ كُلييو» :(ك) يفو . مضخو مرضخ

 .(ك) نم ةدايز (9)
 )٠١( هيلع رثعأ مل .

 هع م ¥ ~



 ورم © و ع مم_ي» ا مق ع مى ا مراهق 0000
 ")ميتا ين ْرَجَي مث رحب نه اذ جرسحت كولملا نود يب كرازو .۸

 ,ديعصلاب ممّا ىلإ مدوجو عم ءاملا كّرتك كريغ ٍحْدَم ىلإ كاي يکرَت :يأ
 كلا نب ب هللا دبع لاق . َكاّيإ ًادیز ترزأو ءدیزب كرز : :لاقيو .زئاج ريغ "اذهو

 مس مي ل

 اَنْيَق تيعدَف ارض بزاوش ًانعش لّيَخلا كرز مئ [انأ] نبق

 . انه انأ اذك ؛دارأ

 م ضرألا 2و( دققت مث توانم هستي ابر كوما ىَدَّف ول شعش 4

 + م كر

 ؟ةَمّدلا لهأ نم مهريغ فيكف :كديبع مهلك نوملسملا : :يأ

 «زئاج ريغ» :هلوق ىلإ لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ )١(

 .«وهو» :(د) يق (0)

 رعش نم راتخملا حرشو -٠-(« نويومأ ءارعش) ١١ ؛هناويد يفرح ا نب هللاديبعل تيبلا (۳)

 .امهنم ةدايز نيسوق نیب امو . ۱۷۷ ؛راشب

 : هلوق يف مات يبأ ىنعم تييبلا ىنعم» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )0

 ديعصلاسب ْمَسِيَتلا راج اسمك اوُثاك ام اوُفأ هاوس تبل

 . ٤۲/۲ ؛ هناويد يف مامت يبأل تيبلاو .«أظفلو نعم هب ًءاجف /

 .انتبثأ امك ًاعيمج رداصملاو (د)و (ك) ةياورو « «كلْهَت» : لصألا يف )0(

 . ًامامت لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ (7)

 ~ مث 0مخ-



rer) 

 ٍناكمب ءليّللا ےب هدحو وهو .هرافسأ ضعب ےب زاتجا دقو .ًالاجترا "' !لاقو

 "لوق 4 اهركذ يتلا مجألا بْرَقب وهو ,سيدارفلاب فرعي
 م ¢ 52 ر

 مألاو نورس راد ناب 0 55

9 ̂ 

 :دّنسألا ٌريكز عمّ ؛ءيط رضاح ديري ءفاسُخ هيرب نم ًاعجار ناکو

 ؟مَلَسِمَف ناهم مَآ يسفن نكسَكُف مركم سيدارفلا دسأاي كراجأ.١

 م ٠ ر 85 م 7 رور 2

 مهنمو كتمو صل نم ٌرذاحأ ةريثك ةادمع یمادقو یئارو .۲

 « عب
 ؟ملعأ ةشيعملا بابسأب يئإف هديرأام ىلع يفلح ك كت لمف ۳

 مّتْغَأَو َنْيِمَنَْعَت امم تيرو ةهجو لك نم قزرلا كاتأل ان .4

 .هيلع ًالاد هرخآب ىتأو :مالكلا لوا فّدحف .قزرلا | كاتأل ينتفلاح ولف : :يأ

 :ديز وبأ دشنأو

 'يداَعت ُهُّكهَجِو تْوُمَملانإ ءيَشلكلو يأ اًَرَمَملأ

 ا"ايداعألا لوف اهب عما ملو ىليل مرّصب نيرمآلا ثتسعفطأ

X%وع اضع  

 241١/54 ؛نايتلاو ۱۸١ ؛يدسحاولاو ,77/7 ؛دمحأز جعمو ١١١ ؛هناويد يف تايبألا (#)

 5١5/5 ؛يقوقربلاو 2511/١ ؛يجزايلاو

 ةمجألا برقي وهو «سيدارفلاب فرعي ناكه هرافسأ ضعي يفزاتجاو» :(2) يف ةمدقا 00(

 ديري «فاسُح ةّيرب نم ًاعجار ناكو «مجألاو نورث كراد ناب : هلوق يف اهركذ يتل

 . (د) نم ةعّطقملاو ةمّدقملا تطقسو . اا كت دالي عن يرش

 . 414 ؛هناويد يف يّنتملل وهو ءاهنكاس رورغملا قيرطب لک : هردص )۲(

 .(ك) يف امب انذخأو ««ديربا : : لصألا يف ةرهز

 .امهيلع رثعأ مل (4)

 عمو ««نيرمآلا تيصع: :ةياورلا نوكت نأ يغبني» : (ح) / ديحولل قيلعت لصألا ين هدعب )0(

 . قحلا نم ءيش ديحولا

~ 0۲۹ - 



e4) 

 3 31 - 03 - 2 .٠ - 07 ا

 مدت دقو ,ةسلجم رامع نب ردب اهرضحأ ىتلا ةيعللا طوقس فصي ؛لاقو

2 1 1 1 2 
 اھ د

 املأ اهراود نم تَكَتَشا الو امدقةنيشم2 تلقئام١٠

 امزعامواهتاعفأ لعفي اهتيؤر لبق نْماصخشرأا مل .۲

 امبشبم كنار نأ امرا  اهعشاوت ىم الق ال ۲

 «۹۲ ٤/ ؛نایتلاو ۲٤٤ ؛يدحاولاو ۲۱۵ /۲ ؛دمحأزجعمو 1417 ؛هناوید يفةعّطقملا (#)

 . ٤/ ۲٠١ ؛يقوقربلاو «۳۲۳ /۱ ؛ يجزایلاو

 اهدي يفو ةعوفرم اهيلجر ىدحإ «بلول ىلع رودت ةبعل يف ًاضيأ لاقو» :(ك) يف ةمدقملا )١(
 : (د) يف ةمدقملاو .«لاقف تطقسف ءرامع نب [ردب] دنع هترضحب ترادو «ناحير ٌةقاط
 . «بّيطلا وبأ لاقف تطقسف تريدأ اك رامع نب ردب يدي نيب تعضو ةبعل يف لاقو»

 مع جا“ س



 4 "ع ه)

 يناسارُخلا يرل دمحأ نب يلع نيسحلا ابأ حدَمَي ؛لاقو

 "ني ال برام ؤا كردم ماضيأل نمل ًالإراختفا ١

 تررم : :لوقت امك« هل فصو امهّنأل ؛ ؛«براحم»و «كردم» رجو :ٌةركن «نم» لعج

 ر ا عاشلا لاق . ,لقاع ٍناسنإب :يأ «لقاع ْنَمِب

 ٍروُطَمَم لحما | دعب هيداوب نمک اَنٌحَرَأب تح ذل كايا انإ

 ارخآلا لاو . لحما دعب هيداوب روطمم ٍناسنإك : يأ

 حطي ناَفم ين ىتمتدف ُردَص أظيَغ تجضنأ نمبر

 3 2 52 م
 ام كردأ امإ :لوقي “ركن هنأ ىلع لدي :هيلع «بر» لوخدو ,ناسنإ بو: :يأ

 .هئادعأ ن نع مني ملف .براق ماو ءهمار

 “ولا ُهْنَع قاع ام امه سيلا هيف ءرَكا ضَرَم ام ًامْزَع سيئ ./

 :97/4 ؛نايتلاو ۲٤١+ ؛يدحاولاو 114/1 ؛دمحأز جعمو : 154 ؛هناويديفةديصقلا (#)

 . ٤/ ۲٠١ ؛يقوقربلاو 2175/1١ ؛يجزايلاو

 [هذه شرجو : (2) يف] يهو ء شرج ليج ىلإ بيطلا وبأ جرخود : (د)و (ك) يف ةمدقملا )١(

 يرملا دمحأ نب , يلع نيسحلا يبأب لزنف ٠ لبجلا اهيلإ بست بارخ ةيلهاج ةميظع ةنيدم

 .«هحدمي لاقف «[ةيريطب دوم :(ك) يف هدوم ةيربطب امهنيب تناك دقو «يناسرخلا
 .لصألاك (ك) يف حرشلا بلغأ دروأ (0)

 . ۲۹٠ص يناثلا دلج ا يف هجيرخت قبس (۳)

 . ۲۹٦ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس ()

 .(ك) نم اهدعبام طقس (0)

 هنع قاع ام مهلا سيل :لوقي» :(د) يف هحرشو .لصألا يف تيبلا ينج نبا حرشي مل (3)
 نم دشأ وهام ناك دئادّششلا نم هيقالُي ام نوهأ وهو «هنع ُمالّظلا قاع اذإ هنأل .ءُمالّظلا
 . «هريغو لاتقلاك هنم ًاعنم دشأ مالظلا

 س ماهو



 ()ءاسجألا هي ىَوُضَت ءاذغ و يناج ٌةُيْؤرَو ىذألا لامتحاو .*

 "ارا وت لاق هىوض اهيفو ةيواض ٌةيراجو يواض مالغو .لزهت: يأ هب ىوضت»

 "رقع ارَقَع ترقع اهم اهب قاسو اهرّيضَي الإ ىوُضلاَو اهوا اموبأ

 محلا هْنم فَحَأ شيعا  شّيَعب لْيِلَدلا طبقي نم لذ.

 :!هلوقك َسيلو .باوصلا وه «ْفْخَأ» عفر
 يمّرج يسم نم بوُكرَلا ىلع فخ ا ا ا
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 و هر رل ي 2 م, 0 . 57 00 ¢ .٠

 ماقئللا اهيلإ ءيج ال ةجح رادتقا ريغب ىتأمولح لك.

 هر ومو 2 ت <« معي و ع لو 5 3 8

 .دمؤل ةجح ملحلاب هماصتعاف ءهل ةردال ْنَم امأف ةردَقلا عم مّلحلا ٌُنَسحَي امّنِإ :يأ
 روم 0

 مالُيإ تّئيمب رجلاَم هيلع ناوهلا لهي نهي نم .

 .00وأيإ هريغ ٌةئاهإ هيلع لس هسفن 2 ايه ناسنإلا َناك اذإ :يأ
 (”ءاركلا ينتمركتساو ينامزأم رد هب قّيضأ نأي ًامْرَذ قاض.

 اذإ ىوضي يوضو «لزهو قد اذإ ئوض يوض :لاقي .قدت :ىوضت» :(ك) شمام ىلع
 هيلع ميضلا يناج لمتحي وهو ُماضُي يذلا نإ :لوقي» :(د) يف هحرشو . (هريغ ىلإ مضن

 . «هب رختفي ىٌح همسج نمسي فيكو «قديو لزهُب يأ ىوضي همسج ناف هنم ٌرصتني الو

 سيياقمو 4۹1۳ /۲ ؛ةغللاة :رهمجو «(اوض) برعلا ناسلو ۲ ؛ هناويد يف ةمرلا يذل تيبلا

 سورعلا جاتو ۷۳/۷ ؛نيسعلا باتكو 45/1١7«: ؛ةغللا بيذهتو ۳۷٦/۳ ؛ةغللا

 حاحصلاو 01۸/۲ ؛ةغللا لمجمو ء١/747 ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو .(اوض)

 .«ارقع» لدب «ارصع» ىوريو .(اوض)

 .هآلّكم برضو «داجأو «نسحأ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 .«شيعلا ةفص ةلمجلاو «مامحلا وه يذلا أدتبملا ربخ هّنأل هنم فخأ عفر» :(د) يف هحرش

 .۷۲ ؛ هناويد يف يبنتملل وهو « يننذدرف ىدملا يب ىرسلا ينترب : هردص

 ُدَعَأو ؛ةبقاع ٌدمحأو «لوقي امم لضفأ ملحلا» ١ :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 1 . «هعابط يف كلذ نكي ملو «هّقرع ول «ًارصان

 ينغي نأ زجعي نامّرلا نأ ديري» : (د) يف هحرشو . لصألا يف تيبلا ينج نبا حرشي مل

 س م اب



 مانألايصَمْخاتْحَتافقاَو  يسُفترْدَق ْئيَصُمْخَأ تْحَكافقاو 4
E 

 فقاو يمسجُ سانا نيب ىر يمسج َناك ْنإو ,ءامسلا ب ٌةيلاع يسفن : يأ

 :رشعألا لاق . .مدقلا نطاب صمخألاو < «يصمخأ تحت مانألاو ,يسفُن ردق تحت

 اا

 لتتم كوشلاب اهصمخأ ¿ نک 535 35 35 55

 .لاحلا ىلع «ًاققاو»و «ًافقاو» بصنو

 ماري يِملظَو ''يسفبأ ا مارمو رارق تحك دن ارارقأ .4

 30 رب رر
 0 يعمصألا دشنأ .رئارش : ًاضيا ةرارش عمو «دوشو رارشو ةرارش :لاقي

 - ل7

 :'اضيأ دشنأو
 ةررشلا ءانإلا 2 تَراطَتَسا امك رك َشقاقُر َّنَتَم الع ْنإَو

 ر ءارقلا نع < رجلا نب دمحم نع ,ىسوم نب دمحأ نع دمحم نب دمحم ىلع تأرقو

 اروم بوك 2 اهبغ ٌةرارش مهن يرو نم مهيا صا مو

 ير

 ماشلاو انقلاب ناقارعلاو  ًدجَتوزاجحلا "قرت نأ نود.٠

 مركأ يننأب اودهش ماركلا ينتمزلتساو ءاهلمح نع يتقاط فعضتف « هبئاون ىلع يربص
 انأو ءًافوقو يمدق تحت اوراصف «يلئاضفب مهيلع تولع ذإ مركلا يف يب اودتقاو ؛ مهنم

 حرش وه «اوراصف» :هلوق نم ريخألا مسقلاو . «ةعفر هقوف سيل ذإ يسفن ردق تحت فقاو

 .هدعب يذلا تيبلل

 )١( لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس دقو ؛دلجملا اذه نم ٥۹ص درو ص٠١۲ .

 . ةيناقوفلا ةاّنثملا فاقلابو ةزمهلا مضب ««يقبأ» :(ك) يف اهطبض (؟)

 .امهيلع رثعأ مل (۳)

 .امهيلع رثعأمل )٤(

 .هيلع رثعأ مل )٥(

 انذخأو ءرسكلاب (ك)و لصألا يف ءرلا طبض دقو . ةيناتحتلا ةاّنثملاب «قرشي» :ناويدلا يف (1)

 . عراضملا يف ءارلا رسكب اهدجأ ملو .رداصملاو ناويدلاو (د) يف ام

o ¬س  



 هترثكل هب صفت : يأ .هب «قرشت»

 اس ارا شاو وسجل قرش ١

 .هانرکذ دقو د ءديسل

 نمضلا ديصألا بدها بيدألا 17

 | :«ماقمقلا»

 . رو م 3و

 اراسأ نم هرهد بير يذلاو .,/

 قالا لاما ةَرْثَك نم ىوادَتُي .15

0 
 0 مم - مه مو ¢ مام

 ماقمقلا دمحأ نب يلعر

 ry) و م م ماما ف 2000

 مامهلا يرسلا دعجلا يكذلا ب

 مامققلا هيدي يدساح نموه

 Ma كام ناك ادوسج لال

 مالكلا نم ٌرهظ ام ٌراصو ءًادوج دوجي :لاق هَّنأك ,ردصّللا ىلع «ًادوج» بصن
 و

 . «دوحي» ىلع الاد

 57 هر ام ور 3 مام

 قأ هئادعأ نويع 2 نسح .6

 الإ اذه لهو 5هئادعأ نويع 2 ًانسح ٌّنوكي فيك :لاقيف ءهنع لاسی امم اذه

 هزجارلا لوق ىرت الأ ؟ءاجه
 ر 7

 اهراصبأ تصف س يفتأر امل

20100 

 صصغلاو ؛ءاملابّوه قّرَشلا نأل ؛ قيل اه صصقلا» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 000

 . «ءاملا لكش نم ٌةديعب ٌةانقلاف < ًاعيمج بارشلاو ماعّطلاب

 . خساّتلا نموهس وهو :؟قرشيف : :(ك) يف )۲(

 رخؤمب رظني يذلا ربكتملا ديصألا» :(د) يف هحرشو . لصألا يف تيبلا ينج نبا حرشي مل (۳)

 :دعحلاو . مراكملا يعاد ىلإ عيرّسلا محللا فيفثلا لجرلا :برّضلاو «ًارزش هنيع

 ءيشب مه اذإ يذلا كلملا :مامهلاو «سفنلاو لصألا ميركلا يرّسلاو ءاياندلا نع ضيقنملا

 . «هاضمأ

 .ًامامت لصألاك (ك) يف تيبلا حرش ()

 يف هفيض نم هئادعأ نويع يف حبقأ :لاقف «أدتبا مث .نسح : هلوق» :(د) يف تيبلا حرش )٥(

 امك مهب لعفي امل هنوحبقتسي هءادعأ نأ الإ قّلُخلاو قلخلا ْنَسح هلأ ديري «ماوّسلا نويع

 . ؛اهكاله بيس هال هّقيض ماوسلا حبقتسي

 2144/١ ؛بعهذلا نيع ليصحت يف ةيسنالبو ۳٠۲. /۱ ؛هيويبس تاييأ حرش يف ناليغ نب ثيرت تیلا (5)

 . الد لدي هاذإ» :ىوريو .7 ١ /ع ؛بضتقملاو مالا ؛باتكلاو

 4س



 ب بور لوقو صح يلع اهتطغ :يأ

 ةشادتجلا اتا

 نويع ذه حبقأ اذه عم هنا لإ نَسَح ةقيقحلا كوه ؛ َدارأ ِهَّنأ .هنع ٌباوجلاف

 .فايضألل لبإلا رحني ُهّنأل ؛يعارلا لاملا وهو .ماوسلا هتار اذإ هفيض نم هئادعأ

 ىلع ١ كنم نسحلل ال عيبقلل فرَظ وه امّنإ هئادعأ نويع 4: :هلوقف . مههركت يهف

 لاق .هيبأ نع ةشئاع نبا ىكحو . هيلع ةءارقلا تقو هنيب و ينيب ٌمالكلا ٌرقتسا اذه
 ول 2

 ةّلمل َنْيلَجَر نيب وهو ,ةفوكلا نم ًاجراخ امهنع هللا | يضر َنْيَسحلا ىأر ْنَم ينثدح
 ير يري

 دشني وهو .هب تناك

ki 

(1) 

 قفز

(۳) 

050 

(0) 

E 7 

 اديحأ 2000 ايانّلاو ًاميض توما ًةَّماحم ا

 ,J) 2 ر

J 2 28 3 9 1 2يا 8 2 2  

 )1 ظمإلاو لالجإلا كامحل ماح توملا نم اديس ىمح ول

 3 4 ت روم م ت ت

 مبرإلا ايز نكتو لجلااهتيد عبماوت روو

 . ٠٤۸ص هيف اهداشنإ داعأو ۰۸1ص يناثلا دلجملا يف اهجيرخت قبس

 نيسحلا لَم ركذو) ١/ ۳٠۲ ؛ءارعشلاو رعشلاو ء١۷ ؛ هناويد يف يريمحلا غّرفم نب ديزبل ناتيبلا
 YAA/1۸ ؛يناغألا يف ناتيلاو ربخلاو .7117/ /۸ ؛ بدألا ةنازخو ؛ 179 ؛راشبرعش نمراتخملاو «(امهب

 .ًاميض ةفاخملا نم ىطعأ موي : يناثلا ردص ىوريو . «يريمحلا غّرفم نب ديزيل

 «جييرختلا يف انركذ امك هانتبثأ ام باوّصلاو «خساتلا نمو هس وهو ««خرفلا» : لضألا يف

 . خرفلا نب ديزي : مساب ًارعاش دجأ ملو

 ؛لئاوألا هيف عبا امْنإ « حامل ا يف نسحب اذه سيلا : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 «ىڻارملا فدل اذه َنولوقي الف ٍحيِقلا لهأ امأف

 نراك ادب ریس هنو دفا لرأس حا «فويسلا يلعي» : (ك) يف هحرش

 ءامّدلا كفس لحتسي يأ ل حلا اهثيد . ةنسألاو فويسلا ينعي عماول راوعا : : هلوق» :(د) يف هحرشو

 . ةَ بايثلا نم مرحلا درجتي امك دومغلا نم ٌةدَرجم يه يأ «مارحإلا اهّيزو ءادعألا نم

o۵ -هم  



 نع جرحت ال اهنأل ؛لحلا اهثيد : :هلوقو .فويسلا ثدرأ :لاقف ٠ اذه نع هّنلأس

 .اهدامغأ نم ةدرجم اهّنأل ؛«مارحإلا»و ؛ءيش

 4ک يو

 السلا سيق ّدْعَبَو سيق مث مسي دجلا فئاحص 4 تب 18 ٠

 سفن ءابلا طلخف «مسب» اأو ءاهفرصي ملف ٠ .ةليبقلا ىلإ «سيق»ب بهذ

 ."آدج ٌحيبق اذهو ءاهَعَهرو ؛دحاولا ءزجلاك اهلعجف اهي اهتبحاصمل ةملكلا

 اهلا مهن :يبارعأ َلاقف .ًءاج دق اذ وه اه :ليقف لبا ل جر مهثدعب "؟ىقحو

 ّنم اذهو !مللاو ّفلألا هيلع لخدأَق] ,دحاولا ٍمزجلاك ةلمجلا لمجف ؛ اوه اذوه

 مھنع ىَّكحي ام عيبق
 د

 "اقف ,تكروب : :تلاقف .ةآرما لاس دقو دعس ينب نم يبارعأ لاقو

 ۸( ر

 نيك سما ىلع ٌدرلا ةَمّيرَس نوير سرع “زوج بو

 همة يي
 ىستيمُي ًأط ساب تودَم اذإ يئيفكي أ كروب نأ بسسحت

 .هانرکذ ام نود وهو .' امسا «اکروب» لعجف ر ال 00

 دجملا فئاحص يف بتك هنأ ديري» :(د) يف هحرشو .ًامامت لصألاك (ك) يف تيبلا حرش دروأ )١(

 مش «رازن نب رضم نب سايلا نب ناليع نب سيق مراكم بنك مث «ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 .«دحأ مهدعب بتكي ملو «تمتخو مهب فئاحصلا تأدتباف «مالّسلا سيق دعب بتك

 بونذ نم ًافيفخت « ءًاحيبق زوجيالام يمسي : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )00

 .4عجرال : :لاق مث ««هبحاص

 .«هركذو» :(ك) يف (۳)

 .(ك) يف امب انذخأو ««. . . .ءاهلا معن» لصألا يف (5)

 .(ك) نم ةدايز (0)

 ال يذلا ٌداّمْملا نم م تناكل ٌةياكحلا هذه تخص ولا : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )«

 .«عجر» :لاق مث ««هیلع ساقي

 ناسل يف ةبسن اليو . (كرب) سورعلا جاتو ؛(كرب) برعلا ناسل يف نوعرف يبأل تايبألا (۷)

 .(سرع) سورعلا جاتو ء(سمرع) برعلا
 .رداصملا ضعب ةياور يهو ««سورع» :(ك) يف (۸)

 .(ك) نم هدعب ام طقس (9)

 س ۹



 مانتا اهيهت شت ال تارُمَج دعس نب فوع نبّورم امتإ.4

 ~e ١ م هيد “> E و 8

 ."!مهلئابق :تارّمجلاب دارأ َنوكي ْنَأ ٌزوجيو «مهئادعأ ىلع رمجلا نم رحأ مه :يأ/
 م 5 2 75 5 ملمع 4 7 ر درو رق ع

 مولا نسم لسيف حاب. اورا لا نيم اهحيصص ل ٣

 G4 ماللاو فلألاب
: 

 :"اًجعلا لاق .مال الو فلأ الب ؛مامت : اولاق امّيرو

 ص مامُتلا ليل اذإ اذإ ىح

 ماهوألا اهغولب نع ترصق - تابتر مم كتخلب مم مه.

 ادقإلا دقني لبق تدفن لاتقل تربتا اذإ سونو .۲

 . ریسفت ین ىضم دقو «نأ» فّدحف :دفني نأ لبق ؛دارأ

I 

 ("هالئستسا اهماحتقا نأكع ورلا ىلع تانطوم بو قو ۳

O ENE (00) 

 يبنتملاو ءاهتاوهش نم هنآ ال « عولولا قيرط ىلع هققلتف < ءاهيلإ ىقلي امّنإو ءرمجلا يهتشت

 .«صّلختل اهفقلتو اهمقتلت : لاق ولو «ةيهتشت الأ تبنأ دق

 فّيصلا ليلل لاقي الو «ءاتشلا ليل : مامتلا ليلو : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب ةفإ

 . «عجر» :لاق مث ؛«كلذ

 . (فصن) سورعلا جاتو «(فصن) برعلا ناسلو ۲٤۸/١ ؛ هناويد يف جاجعلل تيبلا (۳)

 ضرملاو مهلا هبّيس سيل مالا ليل نأ لدي اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 0

 . «نامّرلا نم تقو وه امّنإو
 طقسو لتق اذإ عاجشلا نأ مادقإلا دفني لبق تدفن ىنعم . سوفنو هلوق» : (د) يف تيبلا حرش (0)

 . يح دعب نوكي وأ ةليح كلذ نوكي نأ ةفاخم هيلع مدقُي نأ هودع هباه ضرألا ىلإ

 ّماقأ «مهّمادقإ ؛ديري «مادقإلا َدَّقْنَي لبق : هّلوق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (1)

 1 .«مهيلإ ةفاضإلا ٌماقم َمللاو فلآلا

 ةمالّسلاو ةاجنلا نأك برحلا يف مهئادعأ ىلع نومحتقي مهنأ ديري» : (د) يف تيبلا حرش 4فإ

 . «هيف توملا ناك نإو « ماحتقالا كلذب ةبولطم

g۷س  



 .لاسرتسالا :«مالستسالا»و ءرمألا بوكر :)احقإلا»

 ا'ءاجنالاو جارسالااهارّب دق ناصحوةبطشلكودئاق.٤

 ٠ .ركذلا اهب فصوي الو .ٌةليوطلا ّسَرَفلا :«ٌةَبطَشلا»

 (ءاَتْمتلاه ِقْطُت تا_كي  ٌرمامَك سوؤرلاب نرمي ./
fم رو  

 ةثرو ةكلحو ةليح ةئاسل 2: ًاضيأ لاقيو ىلا 2 هّناسل ددری يذلا :«ماتمّتلا»

 .ةماتمت ٌةأرماو اتمت لجرو ؛براقتم ه كك ءةسيحو ةَمَثعرو ةفلفلو ةاَفَاَفو ة ةمكمتو

 :میدق الو ةجحب سيلو .يقرلا ةعيبرل يعمصألا دشنأو
 ري رولر

 مراكلملا لأ ت ّلضَف ينك هتوجه يأ ماتمتلا بّسحي الك

 ا

 يذلا وه :لاقُي ,كمهقي داکی الو رمالكلا ذب لج ي يذلا :«ماتمتلا» : َنويبالكلا ّلاقو
 دورت :ةثرلاو .مالكلا اهبحاص ُنيبَي ال :ةمجعلاك ٌةَكَلحلاو .ىلعألا هكتح ىلإ هثملک هقبست

 : یر لاق .ٌةياضأف ٌةأرماو فورصم افا لجر :لاقی ءاقلا ديدرت :ةافأفلاو مالكلا ك ٠

 ةَمَرْدَم جل ءافآتلا ٌءافأك

 واد هع

 .ةظلغو ناسللا لقت : :ٌةَمَلْمَللاو فْمّللاو

 ماسحلا لوقا يذلا كيف َلاَق ىح ةئاركلا كئايشغ لام. 5

 مالقألا حئافصلا كتم دق  ىَنَح سالا حئامصلا َكَنَفَكو .۷

 نع كمالقإب تينغتسا مث كلل سالا ٍةرْصُت نع كفويسب تينغتسا :يأ

 .فويسلا ىلإ م مهعم جاتحت تسلف ءِساّنلا سوفت ےب كل ٌرقتسا امل ؛كفويس

 .«ماحتقالا» :لوقي نأ بجي ناكو «لصألا يفاذك (1)

 .«ةعيرسلا ةفيفخلا ةرماضلا سرفلا :ةبطشلا» :(د) يف هحرش ةفإ

 . «ءاتلاب هناسل دّقعتي يذلا ماتمتلا» :(د) يف هحرش (۳)
 دقعلاو ء١۷ /1 ؛لماكلاو ؛ 124 ؛زتعملا نبال ءارعشلا تاقبطو ۹۸ ؛هناويد يف يقرلا ةعيبرل تيلا (5)

 . ۱۳۵۹ /۳ ؛ةيرصبلا ةسامحلاو ۸0١ /؟ ؛ةدمعلاو ؛ 1760 /1و ۲٠۳ /5و ۱۹۷ /۱ ؛ديرفلا

 بلغأ ف يهو ٠ ةسامحلا يف اهطبض اذكو «ءابلا مضب لصألا يف امك «ًبسحيو انطبض

 .هجو لكلو ؛مزجلا ىلع ةروسكم رداصملا
 . ٠٠١ ؛هناويد يف ةيؤرل تيبلا (۵)

 م ماس



 ماهتإلا براجتلا كافكا ق | ىّنَحَركفلا ْبِراَجَتلا كتَفكو 4

 .ءايإ ماك هيتات ترصف ,باوصلا ىلع تعبطنا ىّتح َبراِجّتلا لمعت لت مّ :يأ

 مُالُيَأل ل جَعُم لئقير قلل كزارب يرتشي سراَف "< ٠

 "مانا وقفل هير | انقلا ُهَقاَّس ًةَرْظَت كنم "7لئاق .

 . يلع أمعُنم ناك كيلإ هرظن بس هر ناك ام :يأ
 م دمر ر

 مادقألا كدصقب اهتلضف نسكُتو سوؤرلا انئاضعأٌر يَخ فن

 :"اضیأ هلوق وحن اذه
eرا و لع  

 سورآألا ا مادّقأ دست هّلوح يتلا ما يقلا نإو

 ماسم ر

 ماحدزا اياطعللو ماحدزا د ٠ فولو كنع ترصقأ يرمَعَت دق ٣.

 ماوقألا كتابه 2 يندخ أَنَا كتيمي 2 تربص نإ تفخ .۳

 | مامثإلا فرعيدْعبلا ىنعب ٌرقلا ىلع َكْرْزَأ مث دشرلا نمو.

 مك هر هنع دش امله ززا ملف نم ٍبرّشلاب تک: لاقف اذه ّنع ةثلأس

 :يأ دعيلا ىلع ٌمانإلا فرعي امن :لاقف ءأدتبا م برملا ىلع :هلوق دنع مالكلا

 :(ًلاق ئنعمب هب متلاو هب مّلاو هب مّ: :لاقيو ؛ مط هل نوكي ذئنيح

 رقع ىوهلل ىوهلاب مامتّلا ضعيو رفسلا اهيأ ٌةَّمَل یب املأ

 «”ءاهجلا ريِسملا 2ب بحُسلا عرسأ ينم َكِبْيَس ءطُب رْيَخلا نمو م

 .هآلئان» :(د) يف 0(
 هرقف دعي ىَّتح كيلإ رظّنلاب فرشتي كحيمتسي يذلا لئاسلا :لوقي» :(د) يف تيبلا حرش (5)

 . «هيلع ًاماعنإ كتلأسم ىلإ هقاس يذلا

 قيلعتو ء١١٠0 ؛يبنملا ناويدرظناو ««ماعفلا» :ًانايحأ تيبلا ىورُيو . ٠٥١ ؛هناويديف يبتملل تيلا ()
 . كاته ققحلا

 «يوّرلاو رحبلا اذه ىلع ةريثك تايبأ دعب امو ٠٠١ ؛هناويد يف ىليل نونجلو «هيلع رثعأ مل (5)

 . هيف تاعطقملاو دئاصقلا ىدحإ علطم تيبلا اذه لحلو

 بهذيو ٌريسملا عرسي «بحسلا نم ماهجلاك ضرم ريغ لجاعلا نأ هانعم» :(د) يف هحرش )٥(

 هم و
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 .مومذم ريغ دومحم يع كبيس رخأت :يأ هءام قاره دق يذلا :«ماهجلا»
 و ماع 0. م و ما. ما ممم ر

 مالك كدكيفباهن اهدو ماظنيرهاوج نم مكف لق . 5

 : ق. ٌةَداَدَوو ًادادوو ًادوو أ و و هدو ء َءيشلا تدوو : :لاقي

 ملاَع ةيبجاحلا ريمض 2ے امي يشأ ةدادولا يسنفت امو تددو

 مصر و رت م لرد سل

 .«ًادو»و يادو نمحرلا مهل لعجيس# :ء :ءيِرّكو

 اًيألا كك يرِْجَتمئامّهاه  َنَتَوََفَراهَّتلاَو ليلا كَّباه ۷
 و ممم .٠ مها 7 5 7 مام مارب هاي

 ماقد ْيَنِإ يد تهيامَو قحلانع لضت ام هللا كبسح .۸

 "مارح َكيَلَع امًواياندلار يع بقاوعلارَدَحَت ال مل 4

 مارح ال َكّنأك ترص دق ام :ةّيند عمج يهو ءاياندلا يفوت 2 كطارفإل :لوقي
 ."اهّريغ كيلع

 2 و 0 2 مام 2 3 هه 2 75 ر «# ےب

 ماوُل ىّقتلانن مهيفّكل هيف موللا ردع ¥ بُيبَح مك.

 . ةةرمحو ظلغو ةردك هيف جيهت باحس ماهجلاو ءرطم يف ةبسن الب ًاعيرس

 ةسامخلا حرشو YAY/Y\» ؛ يقوزرملل ةسامحلا حرشو c0 ؛ هناويد يف ةّرع ريثكل تيبلا (۱)

 ةياور ةسامحلا حرشو ۲٤۸« /۳ ؛ يزيربتلل ةسامحلا حرشو ۸۲١« /۲ ؛ يرمتنشلا ملعألل

 ۳۸۲ /۸ ؛بدألا ةنازخو ۸/۲ ؛يرعملل بوسدملا ةسامحلا حرشو 2784 ؛يقيلاوجلا

 . ۱٥۷١ /5 ؛يقوزرملل ةسامحلا حرش يف ةبسن اليو .۲۹۸ ؛ةيدعسلا ةركذتلاو ٠۳۹ ٠و

 2771/1 ؛طيحنلا رحبلا رظنا «شيبح نب حانج لاّدلا رسكب اهأرقو ء٦۹ ؛ميرم (۲)

 . 0۲۷ /۲ ؛فاشكلاو

 :(د) يف تيبلا حرش دقو .ًاقالطإ ةحضاو ريغ رياغم طخب تاباتك لصألا شماه ىلع (۳)

 نأ زوجيو ؛كيلع مرحت مل نإو ,رومألا اياندو مثأملا يف الإ بقاوعلا ٌرذحت ال تنأ : لوقي»

 رذحت تنأ : يأ . يذلا ىنعم ءام» نوكتو ءاياندلا ىلع فطع مارح كيلع امو :نوكي

 بورحلا يف بقاوعلا رذحت الو ءكيلع مارح وه يذلا يفو رومألا نم ايانّدلا يف بقاوعلا

 .«اهيف كسفن يقلت يتلا لاوهألاو

 رجع قيلي امو ءالف تيبلا يف ي اّمأف «ةّيئدلا يف اذه» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )4(

 ةردصلاب تييلا

 مس 8 م اسم



 و 9 ةو عم لإ روو ىلع م ما رج
 .هنسحو هتسافنل دحأ لك هبح #4 كلذعي نم ةلصاوم نع كاقت :يأ

 ماسجلا يعاسلا كبف تَنَكَو  ُهْنَع ةهازّتلا كردق تحفر.

 ماكحأ هّضعَيَو ايش سيل (ءاذُه ضْيرَقلا نم ًاضعُب نإ .؛؟
f 28 ت و ر و 0-0  

 . ًانايذهو ءاذه يذهي ىَدَه :لاقي

 (ءاسربلابلِجَيامهنمو ل  ضقلاو ةَعاربلا بلجن ام هّنم .4*

١ 

 :"نارجلا لاق .ماسرجو ' ![ماسأجو] م ماسلبو ماسي لاقي
 251 م ر

 ليباقع ٌءاد تَمْقتمأ ْنَمل مكس انقر ماسلبلاو مسلا نم يفشت

 :(0دَخآلا لاقو برعم يسراف وهو/

 رحتلا ىلإ تّمَمَض ماب ةبشو ۰ ًايلاَخ لصا أا ب ُنابَرِضلا يه

 “رخل لاقو
 ور

Kk XK xk 

 هنكلو « حرش ريغ نم (د) يف تيبلا دروأو . نارجلا تيب رخآ ىلإ (ك) يف تیبلا حرش دروأ قط

 ًاتاييأ لاقف «هدنع ماقملا هلأسو ؛ سرف ىلع هلمح ةديصقلا هذه هدشنأ اًملف» < :هرخ 1 يف لاق

 . «ءارلا يور ىلع تمّدقت

 نايذهلا» هلعلو «ىّمُحلاد مجاعملا فوهو .ًايسفن ًاضرم ينعت اهّلكو .(ك) نم ةدايز (0

 .امهريغو (موم)و (مسرب) ناسللا رظناو «تيبلا يف ؛ةسولهلاو

 رّسفو . .«لسلا نم :هيفو 274 ؛ هناويد يف دوعلا نارج تيبلاو . «يبارعألا لاق» : (ك) يف )۳(

 . هتيب يف يبنتملا هيلإ بهذ ام ريغ وهو ءردّصلا باهتلاب ماسربلا

 . هيلع رثعأ مل )€(

 2 ١هم/ا+ ؛ةغللا بيذهتو ء(مسلب) برعلا ناسلو c0 /1 ؛ هناويد يف جاجعلل تيبلا 200(

 . مسرب اك) :ىرريت . (مسلب) سورعلا جاتو

 ت0 اا



OE 

 وكشتو © ![هيف] هيفجتست ,ةفوكلا نم هّمأل ر هتدج (' !باتك هيلع : درو دقو ءلاقو

 ىلع ةفوكلا ٌلوخد هّنكمُي ملو .قارعلا وحن هجوتف ؛ .اهنع هتبيغ ٌلوطو اهقوش هيل

 اهيلإ تكف ؛ةنم تسي ةثدج تناك دقو السلا “ !ةنيدم ىلإ ٌردحناف كلت هلاح
 و

 ًارورس ("اهتقول تمح محو (”"[اهيلع درو الإ ؛ةباتك تلّبقف “هيل ! ّريسملا اهّلأسيإ : ًاباتك

 :" هري بيلا وبأ] لاقف (تتامف ءاهبلق ىلع حَرفلا (”بلغو ."!إهب)
 0؟امح اهنَك الو الهج اهسشطَب امف امد الو ًادُمَح ثادحألا يرأأل الأ ١.

eو و و . 3 5 - 2  rريب چ م  

 .شيطلاو هفسلا مّلحلا ضيقنو ؛ملعلا هضيقن امنإو ؛ملحلا لهجلا ضيقن سيل

 2٠١7/4 ؛نايتلاو ۰۲٠۰ ؛يدحاولاو ۲٥٦/۲ ؛دمحأز جعمو : 124 ؛هناويد يف ةديصقلا ()

 . 5516/4 ؛يقوقربلاو 2747/١ ؛ يجزايلاو

 )١( .باتك بّيطلا يبأ ىلع درو» :(د)و (ك) يف ةرابعلا . .٠ .

 .(ك) نم ةدايز (؟)

 .«دادغب ىلإ» :(د)و (ك) يف (۳

 .«هيلإ ريّسلا» :(د) يفو ء(د)و (ك) نم ةدايز (6)

 .(ك) نم ةدايز (4)

 .«اهتقو نمد :(ك) يف (5)

 .(د) نم ةدايز (۷)

 .«حرفلا اهيلع بلغو» :(د) ةرابع (۸)

 .«اهلتقف» :(د)و (ك) يف (9)

 .(د) نم ةدايز )٠١(

 ) )1١1ةديصقلا رحب ىلإ ًاريشم «ليوط» :(ك) شماه ىلع .

 عابط يه اغإو ءًادصق اهُناعفأ تسيل نامزلا ثداوح نأ ديري» :(د) يف تيبلا حرش دقو (۱۲)

 اهفكي ًالهج اهنم شطبلا كلذ سيلف ةءاسإلا دنع تشطب اذإف ؛ةدحاو ةريتو ىلع يرجت

 ىلع تناك اذإو ؛لهجلا هليزي ًاملح اهنم كلذ سيلف ةءاسإلا نع تّقك اذإو «ملحلا هنع

 . «اهيلع اهمذ الو ةءاسإلا كرت ىلع اهدمح بجي الف اذه

~o ~~ 



 "ىم امك يركيو ىدبأ امك دوعي  ىتَفلا عجرم ىَّمَفلا ناك ام لم ىَنإ .؟

 هللا ًاديو ءىدبأو ءئىشلا ادب :لاقُيو ؛ٌتَدَح اهدحاو ؛بئاصملا :«ثادحألا»
 « 0 )"( ے7 یم 02 ي دم 5 و 7

 :ىلاعت لاقو ' #نودوعت مكأدب امك# :لجو زع هللا لاق .مهأدتباو مهأدبأو َقّلَخلا

 :ةمرلا ود لاقو ۳4 ديعيو ءيدبي#
 هدد

 ديلا ءيدُبلا ييرو الكإ

 : اریرج لاقو

 اداعَ مك ابا كلما لهب تاما ذإ ةنيدملل ًاشينه/

 اميدق هانرّسف دقو ءًارطضم «أدبأ» ےب ّرمهلا كرتو داع مث ادب :يأ

 ءداز : :يأ ءءامرإ «ىمرأ»و ب .صشقن : :يأ .ءاركإ ءيشلا ىركأ : لاقي .صّقني : :«يركيدو

 : حلا لاق . هدرخأ :ءيشلا ثيركأو

 داز اذإ يسري ىصمرأو «صقن اذإ يركي ءيشلا ىركأ لاقي» :(د) يف هحرش نم درو )١(

 .هيلع دازو ءًامات لصألاك (ك) يف تيبلا حرشو

 .۲۹ ؛فارعألا (۲)

 . ۱۳ ؛جوربلا (۳)

 نيبامو .ديعملا ءيدبملاو ال تلقف :تيبلا ةياورو ١٠١ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس )٤(

 . لصألا يف ةمرلا يذل ريرج تيب ةبسن يف سابتلالا لاز ةدايزلا هذهبو .(ك) نم ةدايز نيسوق
 . ١۷۲ /0 ؛ةغللا بيذهتو ء١٠٠٠ ١/ ؛هناويد يف ريرخل تيبلا (0)

 )١( ؛ةغللا سيباقمو ء(ىرك)و (ىنأ) برعلا ناسلو « 87 ؛هناويد يف ةئيطحلل تيبلا ١/١51

 و1/0/,١ء ؛نيعلا باتكو ۸/ ٤١١ : ؛ةغللا ةرهمجو ١/  ۲٠١/5و 7/6 ٠١: 2ناويدو

 ؛ثدألا 5/٠١١ ؛ةغللا بيذهتو 2غ ٠١/ 747ءال475/5 ؛ةغللا لمجمو 2005 /10و

 (ىنأ) حاحّصلاو ؛«(ىرك)و (ىنأ) سورعلا جاتو ء(يرك)و (ينأ) ةغالبلا ساسأو

 ؛قطنملا حالصإو « 4ا/ا/ ؛يرجشلا نبا تاراتخمو ؛(ىرك)و  ۲٤۳حالصإ بيذهتو

 ؛قطنملا ٠٥٤۹ ؛قطنملا حالصإ تايبأ حرشو ٤۲۷ البو . 1۷۳ /۲ ؛ملعملا فوشملاو

 ««ءاركلا يب لاطف» :ىوريو .«ءاشعلا تينآو» :ىوريو .7754 /۱۳ ؛ صّصخملا يف ةبسن

 ءاهحتفب رداصملا لك يف يهو ؛«نيشلا رسكب لصألا يف ءاشعلا طبضو .(ك) ةياور يهو

 باوصلا وهو .

 دع جب



 ر

 ًءانألا يب لالطق ىرعشلا وأ ليس ىلإ ءاشعلا تيركأو

 ")ديلا لاق
r ¢ 24 2 2 « 

 رّشعلا ىلع ًاعارذ مر دف بسقلا یون ةيوعك ناك أاسيطَخ رمسأو

 ها 2: و ىلا ق ل 3

 ىنعمب ىدرأو :ىيرأو ؛ىمرأو نينسلا ىلع ىمر :لاقيو ءداز :يأ

 ذب ةقطان ريغ اهّنأل ؛ اهدّمحأف ناسحإ الو ءاهّمُّدأف بئاصملل َبنذ ال :ٌلوقَي

 صقني نأ نم دحأ لكل دب الو ءازاجمو ٌةراعتسا اهيلإ ٌلاوحألا بسنت امَّنِإَو ,ةقيقحلا

 از امك

 “صو اهقحلم ريغ "بح ةليتق اهبيبحب ةَعوجْفَم نم هللا كل .*
 2 2 .ِ مر مر مه ماي . 0 03

 اًمّضامو ًبارتلا اهاوثمل ىوهأو اهب تيرش يتلا سأكلا ىلإ نحأ.٤

 5 2 » هل ت ا

 .بارتلا اريخأ هركذ كلذ دكؤي «توملا ىلإ نحأ :ىأ

 امدق هيحاص دقق انالك قاذف اهتایح 4ے ةفيخ اهُيَلَع تیک ٥.

 لے 2رچ 0 . هلم م م م
 توملا لبف هتلكثو ءاهلكتف ؛اهنع ٍةيرغت لوط ديري

 ("”امرص 4 هل تدجأ قاب دلي ىضم مهلك نيبحملارجهلا لتقل 1

 :يروق 2 هيأ ام تيبلا اذه 3 ىّقت

 . ١١٤ص يناثلا دلجلا يف هداشنإ داعأو « ١5ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس ()

 هاَنْدَدَر مث : ىلاعت هلوقل ىلوألا هلاح ىلإ عجر» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (؟)

 .«6[4 ؛نيّتلا] َنُيلفاَس لَفَسُأ

 .«قوش» :رداصملاو (د)و (ك)يف (۳)
 ال اهدلو ىلإ اهقوش نأ دارأ «بيعلا :مصولا» :(ك) يف هحرشو .لصألا يف هحرشي مل (6)

 . «اهقيشع ىلإ اهقوشب ةأرملا :لاقي امك «بيع هيف اهقحلي

 «قاذو» :(د)و (ك) يف (4)

 . «لكث» ةياور دكؤي حفلا يبأ حرشو . «َلْكُت» :رداصملاو (د)و (ك) يف (1)

 .«اهبحي ِهّنإف ءاهتومب هترجه يذلا دلبلا لتقل ب حملك رجهلا لتقول :لوقي» :هلوقب (د) يفهحرش (۷)
 . ۲۳۲ ؛ هناوید يف يبنتملل تيبلا (۸)

 س مع مع دس



8 
 ص ما م اق هد

 د ٌمكُقارف يح لوا ةآط الو مغير اوبسسحَت ال

 "”امظَت نأو عوج نأ یورو ىَدَعَت اهریغ عفن رض ام اهعفانم ./

 اهعوج ىنعمو ءاهريغل راض انهو ًامظت نآو عوجت نأ ٿ ادحألا عفانم : يأ

 :"!ًاضيأ هلوقك اذهو ءايندلا مهتم يلختف سالا كلت ْنأ اهُتمّظو

 ٌعَّبِش الو ير ُهَلَسيَل تولا

 .اهظت نأو وجت نأ ك ثادحألا ٌةعفتم يأ

 كلذ 4 هل ٌليقو :هوازع هيلع ّنَسحُف هدلو تام دقو مهضعب لوقك اذه
 ل ريق هس ممم رمد ع

 .هركذت مل عفو امل ءهعَفوَتَن انک رمأ :لاقف
 2*2 م م 2 م

 امه اهب تمُف يب ارورس تَّتامَف ةَحرَتَو سَأَي دعب يباتك اهاتأ .4

 . «لوقلا لمتحا اذإ هَدْضو ىنعملا لوقي نأ رعاشللا : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )1(

 عفنتف < «ةوسكلاو بارّششلاو ماعطلاب اهسفن ىلع رثؤت اهّنأ ديري» : هلوقب (د) يف تيبلا حرش 00

 عئاجلا تعبشأ اذإ اهل ًابارش اهشطعو اهل ءاذغ اهَعوج لعجتو اهسفنٌرضتو ءاهريغ

 :(ك) يف هحرشو . ريخلا بح نم اهل عفانملا مظعأ كلذ نأ دقتعتو «ءاشطعلا تدروأو

 ثادحألا عفانم نأ ديري نأ مو اهرضي يذلا موصلاو عوجلا يف هتّدج عفانم نأ ديري نأ امإ»

 ير هل سیل تولاك» لوق اذه یلع ديو ءاهداع كلذو ؛مهكلهتو سافا عم نأ

 . ٣۰۲ ؛ هناوید يف يبنتملل وهو «دلب نع ةارسم ادلب يقتعي ال (۳) ٥

 :لاقف هد فَّصوامّإ « طلاغ لاض ٌريسفت اذه» : رال قيل لصألا قدس )6(

 رضتو «َساّنلا عّشتف ةنكلم امبرثؤت : يأ ءاهريغ عفن يف اهّرض ام «ةأرملا هذه عفانم

 :لاق بأ ةنعهلا يضر نموا ريمأ نع يور امك ؛ ا از ةكتو هتف
 ر ar 2 2 كت ص ۶

 هم یار اطر حماه اتتا رمال يتوكل كن

 : تلا ريت اذه 5 ةدابعلا ين ةدهتجم

o2 = 



 قع مخ رك Brrr مس م را رم يا +
 .هترح :ىا هللا هحرت :هيلع ءاعدلا ےہ لاقيو ,نزحلا :«ةحرتلا»

 )0( < هما 0 er 2 e .٠ 7 و 2

 امس اهدعب هب تتام يذلا دعأ ينتإف رورسلا يبلق ىلع مارح ٠.

 م م.م سم مما 2 ر 4 6ف] 5 4 7 . رت 017

 امصع ةيرغأ رطسلا فورحب امناك يظفلو يطخ نم بجعت ١١.

 وم م .٠ وم .٠ وع 4 م 0. رار .٠ - 4 و ع .

 برغأو ةيرغأو بارغ :لاقيإ .هريغو هيوبيس اهاكح .بارغ عمج :«ةيرغأ»

 :”[رعاشلا] لاق .[بورغو OY قع بو تع )4
 7 چ مي 2 دم و قوي

 ٍبرُغلا ةحنجأ لمم فافخ ّمَثْنأَو ا ااا ا

 هو ها كس
 : يلذهلا لاقو
 ع هو وعرب د ب سل و يل مم م ا ر و و

 لهأ ضعب لاقو ءاضيب ٌةشير هيحانج دحأ 2 يذلا :نايرفلا نم «مصعألا»و
 زب ةشئاع) :")ثيدحلا 4و ءدوجوم ريغ اذهو ؛ءآضيب هيلجر ىدحإ ىذلا ّوه :ةّثّللا

 :هلوقب (د) يف تيبلا حرش دقو .«ًاعم» :اهقوف بتكو ءاهّمضو نيسلا حتفب (د) يفاهطبض )١(

 .«مسلاك هدنع راصف ؛اهلتق ال هبلق ىلع رورّسلا مّرح»

 .رداصملا بلغأو ناويدلا ةياور يهو ««اهّتأك» :(ك) يف (۲)

 ال نابرغلا يف اذهو ءءاضيب اهتحنجأ مداقم نوكت يتلا :مصعلا نايرغلا» :(د) يف هحرش (۳)

 ٠ . هيلع دازو ءًامامت لصألاك (ك) يف هحرشو .«عنتم لكل لثملا هب برضي .دجوي
 )٤( .(ك) نم ةدايز :

 يف يرماعلا ملاظل وهو : ىرفنش ّلجر اوكرُدُت مل مكل امف :تيبلاردصو .(2)نم ةدايز (0)

 ؛(برغ) برعلا ناسلو 771/١ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو . ۱۸١/١١ ؛يناغألا

 .(برغ) سورعلا جاتو ء٠١١٠ /۸ ؛ صّصخملاو

 يبألو . ۲/۳ ؛نييلذهلاناويدو ۱ ؛نييلذهلا راعشأ حرش يف يعانُملا دلاخ نب كلام تيا )0(

 يبأل وأ يلذهلا يعاتخلا دلاخ نب كلالو . ٠٤٤ ؛ حاضيإلا دهاوش حرش يف يلذهلا بيؤذ

 241١/5 ؛حاضيإلا دهاوش حاضيإو ؛١/578 ؛نييلذهلا راعشأ حرش يف بيؤُد

 جاتو «(سيت) حاحّصلاو ء(سيت) برعلا ناسلو ٠٠١ ؛يلع يبأل ةلمكتلا يف يلذهللو

 ««ريعأ» لصألا يف تيبلاو ١”7. / ؛يرجشلا نبا يلامأ يف ةبسن اليو .(سيت) سورعلا

 ..«سايتأ» بساني وهو ءاهيف ام انذخأف « «زنعأ» ًاعيمج رداصملا تورو

 . (مصع) برعلا ناسلو ء 558/7 ؛ قئافلاو ؛ ؟ 54/7 ؛ريثألا نبال ةياهنلا يف ثيدحلا رظنا (۷)

 س 0 خ5 ل



 ام وهو .ليلق نايرغلا نم مصعألا نأ كلذو ؛ ؛(نايزفلا نم مّصعألا , بارُعلاك ءاستلا

 : ىلع وبأ اندشنأو . هرْكذ انّمدق

 الاعؤألا ًالزّنأ ككيدح اًعمَس لبو نيتياَمَع مص نأ ول

 ْعَمَجو ءًاضُيَأ داصلاب ْرَّطَصَو ٌرّطَسو رطَس :لاقیو ,لوعولا انه معلا ديري
 :("ةَيَؤَر لاق .راطتمأ رطس عمجو رُطَسُأ رطَس

 ارت ًارصُنرّصُن اي ٌلئاقآأ اط َنْرْطسُسس راطسأَو يسن
 )0 2 َ "م مم هد

 . [ةمجعملا داضلاب ةديبع وبأ ىورؤ]

 .مصَعألا بارُعلا 2ب ضايبلاب رطُسلا فورخ َنيِب ضايّبلا هبش

 يحس اهو َيئيَمَرجاحم اد مرا ىح و۲
 : رع لاق . رس هح

 محنسألا بارثلا ةّيفاخك ًادوس

 أ امّدْعَب اهّبلَق يبح قرافو  اهثوفج تفجو يراجلا اهعمد اقر .17

 اوبست الإ :()ثيدحلا 4 ًءاجو « عطقتا : :يأ ٠ اءوُفَر قري ع عمدلاو مدلا اقر :لاقي

 يامدلا اهب مطقنتف ,تاّيدلا 4ب ُلَقَعُت :لوقي ءءارلا حوتفم ءامدلا وقر اهّيف ّنِإَف لبالا

 )١( ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس 774 .

 .دلجملا اذه نم ٤۲۱ص امهجیرخت قبس (0)

 .اهنم اهدعب ام طقسو «(ك) نم ةدايز (۳)

 . لصألاك (ك) شماه ىلع تيبلا حرش دروأ 6

 .«دوسألا وهو ءمحسأ عمج محس» :(ك) يف (0)

 «تاقلعملا بتك رئاسو (77 ؛هناويد يف ةرتنعل وهو ءةيولح َنوعبأو ناتنثا اهيف :هردص (0

 284٠ /۷ ؛بدألا ةنازخو ء١۲ /۳ ؛ناويحلاو : 498/7 ؛برعلا راعشأ ةرهمجو
 حرش يف ةبسن البو . 587/5 ؛ةيوحنلا دصاقملاو ۳۲١ ؛بهذلا روذش حرشو

 .114 /5و ۵۵/۳ ؛لصفملا حرشو ۳۲۲۳ /۳ ؛ ينومشألا

 . (أقر) ناسللا يف ثيدحلا رظنا (۷)

 س م ما ل



 . ارطضم «اقر» 4ب ًةزمهلا َلدبأف ءاهعمد ّعطق :يأ .ُهّنيَع هللا اقرأ :لاقيو
 . م امهم “2 كك م ع 2 0 5 مارب م رر

 امقسلا بهذأ يذلا مقسلا نم دشأ امنإو ايانملا الإ اهلسي ملو /٤.

 0 عض و هر

 امسق اهي تيضر ول يب تّيضر دقو ينتافو ١ َتَتاَفَق أ ظَح اهل تبلط .6

 امصلا انّقلاو ىغولا يقسّتسأ تنك دقو اهرب مامَعلا يقستسأ تحبصاف 5

 ىَمظعلا تاك يتلا ىرغصلا تراص دقه ىوتلا مظعتسأ اتوا لبق تنك دقو. ۷
 2و 2 -ٍ مه مخ رم ما م م ر

 "5 ىمحلا نم كيف رأثلا يذخأب فيَكف ادعلا نم كيف رأثلا تذَخحأ ينيبه .۸

 :يأ ءكادف هللا ينّبَهَو :برعلا ل وقت . اذه لعق نم ةلزنمب ينيلعجا : :« ينيبه

 مم e فم م . ويب مم 2م 5 3

 ىّمٌعَأ هب كارأ ال ًافْرَط نِكَلو اهقيضل يلع ايثدلا تدّسْناامم 4

 امْرَح انكم ")يدلل ردصلاو كبسأرل ًالُيَقم بأ ًالأافّسأ اوق.

 :“لطخألا َلاَق امك مسالا لوُطل َنونلا فذحف «نيذّللا» َدارأ

 الالَغألااكّكَفَو كو االف ادا يسع نإ بيل يشأ

 : روع مباع

 , يمر نب بهشألا لاقو . «ناذآلا» دازأ |

 0 وتلا ٌفذدحف هِنيَدّللا» دار

 وهو ««توملا ليبق ينيبه» :(ك) يفو .رهشألا ةياورلا يهو ««توملا ليبق تنكو» :(د) يف )١(

 .هدعب يذلا تيبلا هيلإ رج خسانلا نم وهس

 . لصألاك حرشلا (ك) يفدروأ (۲)

 .«مسالا لوطل» : هلوق ىلإ(ك) يف هحرش ضعب دروأو .«نيذللا ىنعمب يذّللا» :(ك) شماه ىلع ()

 . 775 ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس 2

 . ۷۲۸ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس (0)

 «رعشلا نح بهذي تارورّضلا هذه نم راثكإلا# : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 00(

 . وجي ىح هل ردا ةماقإ ىلإ هناسحتسا نم ناسنإلا دوعيو

 س © جرا =



 مار 2

 “ىج هت ناك كسلا يكد نأك يذلا بيلا كحور يقألأ الأو 7

 مم قرص م

 امّتِإَف اتوم هّنفمس ناف ركذم «جورلادو و ٌةرورض «يقالأ « 2 «ءايلا» نکس

 : ")هيس لاق. كاذو يک ء ءيش لاقيو .("رسقتلا ىلإ هب بهذي
224 E 

 ايكاَذ ٌحِيرلا هَل تبه ا امرت َقْوَف تقلع ايَرْثلا نأَك

 فأ يل كئوك مخضلا كابأ ناكل دلاومركأ تّنب ينوكت من ولو.

 امعَر مهفثآل ينم تدّنَو دقن اهموَيب نيتماسشلا موي دن نئ .۳

 0 ب لم 1

 [روحب فونأ زوجيو ؛ ,رحبأو رحب لم ءفُن عمج فآ]

 اَمْكَُح هقلاخب الإ ًالياق الو هست ري ريع ًامظَت سم ال برق.

 و.

 و

 في

000 

(00 

(۳) 

(€) 

(0) 

(3) 

(¥) 

 امُعَط ةَمركمل الإ اد جاو الو ةجاجع َداَوُف الإ ًاكلاس الو

 ىَمْسُي نأ لج يِغَتبأ ام ؟يغتبتامو  َةَدْلَب لك تنا ام :يل َنولوقُي
 م م 2

 ° ّتيلا هتداعُم نيم مهيَنإ بولج ينئأسي نوملاع ميهينب نأك.

rr 

 د وسألا اوبأ لاق لاج ىنعمب : :«بولجدو :ينئوضغُبُي مهف : :يأ

 بلحم َلُك ْنِمَّقَحلا َكْيَلَع بوج ملاعب دعايو لهج يذيب براقو

 .(ك) يف حرشلا ضعب دروأ

 . (ك) نم هدعب ام طقس

 . (اضغ) برعلا ناسلو «117/ ؛هناويد يف ساحسحلا ينب دبع ميحسل تيبلا

 نإ « كنتباب تفرشل كئابآب يف رشت ملول كنإ :لوقي» : (د) يف هحرشو « لصألا يف هحرشي مل

 سالا نم ريثك فرش دقو ءامهدحأب لوا دقق ءانبألاو ءابآلاب نيف طلاب لوانتي امك فشلا

 اهتاف ولف «ءانبألاو ءابآلاب نيفرشلا تعمج دق اهنأ دارأ امّنإو «مهئابآب مهريغ فرش امك مهئانبأب
 . «اهتباب اهفرش اهافكل ءابآلا فرش

 .(ك) نم ةدايز

 . «مهءابآ لتقأ ياب نوملاع مهَّنأك مهؤانبأ ينضغبي :لوقي» :(د) يف هحرش

 . 15و ٤۷ ؛ هناويد يف يلّوَدلا دوسألا يبأل تيبلا

 - موو



 راب اتكلا تايبأ ن نم وهو بلاط م يبأل يلع وبأ اندشنأو

 م ماب جما

 5 جدا مج نأ م ماپ دي رای 500 امو 4

 .لامّكلا زعل :لاقف ؟ٌلاملاو ملعلا عمتجيال مل :َنُطالغأل ليف هنأ ىكحي
 0 شعلا هي لاح لَك 2 بكَترمَو ٤ بايدي رب مما 1 دلو .«4/

 .هيلع لد ام مالكلا ب نآل ؛ ؛ٌرْكذ هل رج مل ناو ؛ةرمضأف. فّيسلا بايد : ىأ
 و و

 .مّلظلا :«مشغلا»و

 سرلا َلّطَبلا يسا تسلق الو يتيحَت ءاقللا موي ةعاَجو

 :ب درک يدعم نب ورمع لوقك اذه
 و 5 ا

 ‹ 47 ؛بلاط يبأ ناويدو ء۷۹ ؛بلاطلا ةياغو ء۳۷ ؛ حطابألا خيش ناويد يف بلاط يبأل تيبلا ()

 نيسع ليصحتو ١/ ۲۷١« ؛رردلاو : 1007و 147و157/4و ۵٤۲و۲٤۲ ٤/ ؛بدألا ةنازخو

 حرشو ٦۸/۲ ؛حيرصتلا حرشو ١/ ۷١« ؛هيوبيس تايبأ حرشو ؛ ٠١١/١ ؛بهذلا

 2014/8 ؛ةيوحنلا دصاقملاو ١١١/١ ؛باتكلاو ۷١ /1 ؛لصفللا حرشو : 6500 ؛بهذلاروذش

 حضوأ يف ةبسن البو 01١ ؛ةرصبتلاو ء1۱۲۷ ؛للحلاو ۳٤٦/۲ ؛ يرجشلا نبا يلامأو

 لاله ؛ىدلا رطق حرشو ؛١77 /7 ؛ينومشألا حرشو ؛۲۲۱/۳ ؛كلاسملا

 2070/١ ؛يجاجّرلل لمجلا حرشو ؛58/7 ؛عماوهلا عمهو : 1175/7 ؛بضتقملاو

 لمجلاو ء١۷١٠ ؛ حاصفإلاو : ٠١07/7 ؛لمجلا حرش يف طيسبلاو ء١١٠٠ ١/ ؛لوصألاو

 . ٩۲ ؛يجاّجرلل

 ناعمتجي امَّلقو «بعص مهفلا نيبو ظحلا وهو دج ا نيب عمجلا نأ ديري» : (د) يف هحرش )۲)

 (ك) شماه ىلع دروأو . «مهفلاو دلا نيب عمجلا نم نوهأ راتلاو ءاملا نيب عمجلاو ؛دحأل

 . لصألاك تيبلا حرش

 . هيلع ظفللا يف ةلالّدلل فيَّسلا رمضأ» :(ك) شماه ىلع (۳)

 .6سيئرلا ديسلا : مرقلا» :(ك) شماه ىلع (4)

 . ۷۸٤ص دلجلا اذه يف هدشنأو « 40٠ ص هيف هدشنأو « 41ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس )0(

 اس قوب



 “رع ادجُي مث نكمم ءيش دعباف هدعب فو ('"ىدُم نع يمڙع ل اذإ ١

 عر

 دعب عم مزع دوجو نم عوقولا ۽ نع دعبأ مْرَعلا مدع عم كَما ٌعوقو :لوقي
 .ةّنبلا ريش ىلإ لصوي مل مْزع نكي مل اذإ :يأ .بّلطملا

 ("0مظَملاَو محلا َنُكَسَق نفت اه اًنَسوُفُن ناك موق نمل ينو .۲

 7 3 م 5 - هه ل عد
 ةَّنكلو ؛ :مهسوُفت ناک : سایقلاو هلم ىضم دقو «هذتلتو «توملا راتخت يهف : :يأ

 ظّقل ىلع هداعأ اذإ | ةلزنمب حدملا هب نكي مل بيلا طفل ىلع ٌريمضلا داعأ اذإ
 .حدم لا ت ةغلابم نم اهيف امل ,«مهسوفت» ىلع «انسوفُت» راتخا كلذلف ,روضحلا

 امدق اههئارك ے يديز سفن ايو يِبَهْذاَف تئش اذإ ايئد اي انآ اذك ."

 اًملظلا لَبَقَت ة جهم ينتبحص الو ينزع ال ةعاس يب "تربع الف.4 0

 .«ئده نع ةخسن يف» :(ك) شماه ىلع )١(

 مزعا دوجو عم بوللعلا رش نمدشأ بولطلا ناكمإ عم مزعل مدع يأت: :(ك) يق هحرش (۲)

 . دعي و أ مزعلا بْرُق مزعلا نم غلبأ الف

 نمل يّنإو : لاق ول» :(د) يف هحرشو .«سيقأ مهسوفنو «حدمأ انسوفن» :(ك) شماه ىلع (۳)
 الف ءاهيف مهل فلاخم اهنم ج راخ وهو «مهموق ةفص نوكي نأ لمتحال مهسفنأ ناك موق
 هس س . «ةفصلا يف هموقو هسفن عمج انسوفن نأك لاق

 .«ًاعم» :اهقوف بتكو «ةلمهملا نيعلاو ةمجعملا نيغلاب (ك) يف هاور (5)
 .«ينزعت ال «تربغ س» :(ك) شماه ىلع )٥(

 س عمو ~



ev) 

 0(. و 8 عشق ماع ك در م 04

 -ٍ ماعلا 2

 اكا كلت نيب يب امي تْمِلَع ٠ مئاوللا تقو تنك نإ يمئألانأ./
 :()اضيأ لوق هریظُت اذكو اذك تلعف نإ كلم انآ | :كلوقك اذه

 يماققُي ةحزار ماب ّلكو ينيع ترح نإ يسلحاور نوع

 تارامألا يهو ٠ مّلعم عمج : :«ملاعملا»و ٠ :ينيع تراح نإ لبإلا لكم انأ : :يأ

 : م ةّمرلا وُد لاق .ٌراثآلاو

 2ك

(000 

(۲) 

(۳) 

(€) 

 21١١/4 ؛نايتلاو ۰۳۱١ ؛يدحلاولاو ۳۲ ؟دمحأز جعمو ء٩١۱۹ ؛هناويد يف ةديصقلا

 . ۲٣٠٣/٤ ؛يقوقربلاو « ١/ ”4٠ ؛يجزايلاو

 (د) يف دروأو .«ليوط» :اهشماه ىلعو «حجعط نب هللا ديبع نب نسحلا حده ًاضيأ لاقو» :(ك)يف

 يور ىلع تمدقت ًاايبأ لاقف « ةيئرما هذه رخآيف لاق ام نومظعتسي موق لعج» : يهو ءةليوط ةمدقم

 نب نسحلا دمحم يبأريمألا ةلسارم بيطلا يأ ىلع ترثكو ٠١١[« ؛ناويدلا رظنا «ناتيب امه] لالا

 مساقلاوبأر يزولا يشّدحو . همركأو هيلإ لمح هب لح املف ءهيلإ راسف «ةلمّرلا نم جغ نب هللا ديبع

 «بيطلا ىب أ ةرضحب يملا نسحلا نبزيزعلا دبعرمعوبأ يتّدح : لاق يئاطلا ركب يبأ ىلإ هعفري

 بيلا بأ ىلإ دمحم وبأريمأل ينلسرأ : لاق «ٌقوّصلاِب فورعملا مساقلا ني دمحم يتثدح لاق

 رظتتم هنأو «ريمألا ةلاسر هتفرعو « هيلع تمّلسف ءاهثكسي راد ىلإ هيلإ تدعصف « هبكري “بكرم يعمو

 مث «ةديصقلا بتكيام رادقم هيف ثبلف ؛هسفن ىلع بابلاٌدرو «ةرجحلا يف لخدو يلع عنتماف «هل

 «بكر مث ؛اهعمست ةعاّسلا :لاقو «عنتماف ءاهيندشنأ :تلقف فج مل «ةبوتكم يهو «يلإ جرخ

 ءءاطبإلا بيس نع لأسف ءاندورولًارظنتم بابلا ىلإ ةدودم هنيعوريمألا ىلع لخدو ءانرسو

 . «نابعش يف ةديصقلا هذه بيطلا وبأ هدشنأو « سلجم عفرأ هعفرو ؛ هيلع مّلسف «ربخلا هتربخأف

 موسرلا :ملاعملا» :ملاعملا» :«ملاعملا» مامأو ««ريمض انأ» :(ك) يف «اسنأ» مامأ بتك

 ملاعملاو ءاذكو اذك تلعف نإ كلثم انأ كلوقك اذه» :(د) يف تيبلا حرشو .«راثآلاو

 .«راثآلاو تارامألا يهو ملعم عمج

 . 478 ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا

 « ٤٠۳/۱۲ ؛ةغللا بيذهتو ء(مسر)و (لمده) برعلا ناسلو ؛١51/1/1 ؛هناويد يف ةّمرلا يذل تيلا

 هس جم س



 تاک نم عناب يبق راس مات نیش م يف
 :تريحت : :يأ٠ ًاهدشو ًاهدش تهدش :لاَقُي . «تهدش اًممد : ًاضيأ هلوقي ناکو

 طرخأ :يأ تله امم ل اسك ميم يّننكل : :ىنعم او :ةودّشم لجرو :«ةدشلا» ًاضيآ وهو

 كلذ عم وهو ئاب يبلقو ءيلاّسلاک ترصَق .ىوهلا نع تهد يا ىَّتح يلوهُذ

 .هيلاح اتلك ے نصف الف :متاكلا هدصقي ل امك جوبا دصقي ب هال ېتاکلاک

 !هفاوقلا 2(" !اتداوذأ نم َنُكَمَت  اَنيِوُلَق دُجَو لگ اًّنأَكاَنَْفَقَو ٣

 مط ,تريحت قف ائر مئاو زج نيو ام ناك ريل فرقو | انلطأ :يأ

 راق . ٍليإلا نم رشعلا ىلإ ث | نهو ءدود عمج : :«داوذألا»و .حربت

 داوذأ نب ماو يم لإ يداولاب يحال لأ يبحاص اَي

 ,؟44 /۲ ؛ةغللا سياقم يف ةبسن اليو .(مسر)و (لمده) سورعلا جاتو ۳۷۷ /۲ ؛ةغللا لمجمو

 رداصملا بلغأ يف ىوريو .ةنمد ند وأ ؛ةنمدو» :هتياورو .(مسراو (لمده) حاحّصلاو

 . «تالمدهلاب» نم ءاهلا حتفب

 .«تهدش : : یوریو» : :(ك) يف اهتمت بتك (1)

 يبلقو «لاس يتنأكف «ءىوهلا نع تلهذ ىعح يلوهذ طرفأ يّنِإ ىنعملا» :(د) يف هحرش ))

 .«متاكلاك كلذ عم وهو «حئاب

 .«ةقانلا ةّيطم عمج :اياطملا» :(ك) شماه ىلع بتكو .«لامجلا يه» :(ك) يف اهتحت بتك (۳)
 ىوهلا طارق ال هنأ ركذي» : :لاقف قباسلا تيبلاب قلعتت ةطبارتم ريغ تارابع ةعومجم دروأو

 «ءاذكو اذك تلعف نإ كلثم انأ كلوقك اذه يمئال انأ» : لاق مث «مناك لثم حنابو لاسك مّيتم

 .«متاك ريغ حئاب يبلقو . . بيطلا يبأ نم عامس ةزمح تلأس لاق» : لاق مث

 ملف ترّيحت دقف ءانلبإ مئاوق يف انبولق يف ام نأكف «ةريحلل مايقلا انلطأ يأ» :(د) يف هحرش )٤(

 . «لبإلا نم رشعلا ىلإ ثالثلا يهو ءدوذ عمج داوذألاو «حربت

 «(ومأ) سورعلا جاتو «(امأ) برعلا ناسلو ۸۷ ؛هناويد يف ةكلُسلا نب كيلسلل تيبلا هر

 امّيرو 1717/١: ؛رابخألا نويعو :* 1 ؛ءارعشلاو رعشلاو ۳۹ ٠١ ؛ يناغألاو

 «(حور) برعلا ناسل رظنا .مهف ىشعأل وأ ارش طبأتل تيبلا اذه اهنم يتلا ةديصقلا تبسن

 75٠/١. ؛ حاضيإلاو هيبنتلاو

 س ەھ



 .ئ/
 ا ر م مقا ےس ٠ 5 2 1 4 . ماو ا

 سانا منلي يقْستسأ تز الف امارت يطا فافخأب اًتّسدو

 : "اقف .هلجرل ىرفتشلا هراعتساو .رفاحلل ؛ كّبنسلا ةلزنمب ُفُحلل «مسنا»
La ل ّلَفمو حداق هم رياطت يمساتم ىّمال ٌناوصلا ٌرَعمألا اذإ 

 2 دئاع يبأ نب َةْيَمَأل «ٌبتاكلا ٍنّيَسحلا نب يلع ٠ ءجرقلا وبأ يندشنأو

 بام ةّندالص مم رم سانمب اصخلا يسمرت

 مئامتلاب ال َنُظَفَحُي انّقلا "0لوطب  ةَّرْيْرَع نمراد يتاوللاًرايد .5

 :(!بيؤُد وبا لاق .ةميمت د ٌةدحاولا وعلا :«مكامّتلا»
Eحق لة يمت لتقل راف تا ا اذإو  

 ديال رو وم ا

 بشرخلا نب ةملس لاق . .«ميمت» : :اهعمج ب ًاضيأ ٌلاقيو

 مييمَتلا ا هدئالق  ٌدَقَعُتَو نيل نم ىقرلاب دو

 مشاه فّلد وبآ ينربخأ :لاق ؛هيلع ٌةءارق بتاكلا نيسحلا نب يلع ينّربخأو
 2 ت

 نع ةَملَس يبأ نب ءاجر نع ,يعمصألا نع ٌةَبَش نب ٌرَمَع انكدح :لاق ؛ ؛ دمحم نب

 نم ّمدق دقو ديزي هّنبا نايفس يبأ نب هي دواعم يقآ :لاق .ءيراقلا فوع نب هللا دبع

 اعف ينب اي تنأ تيك :ُهل لاقف قاز

(0) 

(۳ 

(r) 

(£) 

(0) 

00 

4# 

(A) 

 و ءمسنم عمج مسانملا» :(د) يفو .«ريعبلا فخ فرط مسنملا» :(ك) شماه ىلع

 . «رفاحلا نم كبنسلا هلزنمب فخلا نم وهو «ريعبلا فخ فرط

 م لولا جا يف هجرت بس

 «هوذَع يف ماعلا نم هنأ ينعي ءاذه ىرّششلا لاق امّنإ» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف

 .«عجرا : : لاق هولا لش سمت نأ دق ؛ : يأ

 . هيلع رثعأ مل
 . «ذيواعتلا يهو «ةميمت عمج مئامتلاو ءانق مصب :ىوريو» :(ك) يف اهتحت

 . ۳۹ ٤ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس

 . 18/11 ؛صّصخملاو ؛(ممت) سورعلا جاتو « (ممهت) برعلا ناسل يف بشر ا نب ةملسل تيبلا

 . ۲٠٠/۱۷ ؛يناغألا يف اذه ريغ ًاربخ جرفلاوبأ دروأو . هيلع رثعأ مل

 همهم -



ET 17 ey 

 م م م2
 و :هردص ىلإ ا همضخف

 201 ودر +

 هدب ُةَنْيْرَم حلقت مل تام اذإ

 و تر

 ايفاص ناك يذلا ءال انل قنري

 ت ت را يمر 5 همر ال

 امئامتلا نيزم اي هيلع ىدشف

 ١  2ري مع 3 7# . .
 ريزولا يبأ تخأ نبأ نع ناميلس نب دمحأ نع ءنسحلا نب دمحم ينربخأو

 )شنا هنأ ىبارعألا نبا نع/
 5 2 مع ا

 يقافشإ الو يفوت الو

 ر مە رور ر مەر م هَ

 هلثم يشولا شقني ينثتلا ناسح 5

 هلثم َنَدَلَعَت “ رد نع َنمِسِبَيَو .۷

 رر رق

 اهموجن يبالط ايندللو يل امف .۸

 ٌتأرق .قودشو قادشأو قودش :لاقي
 مي

 اهقودش ناك هوُفُد ةَكرَهَم

 هنود لهجا لمعت نأ ملحلا نم.

 يقارتلا ىع ٌتامَيََّنلا الو

 معاوتلا ('”نهماسجأ 2 "نسم اذإ

 رسالا 0 يقارتلا 2

 لم عب و يكل 0 مم مام
 ) )و ميقارألا قودش 2 اهنم ياعسمو

 :"ىَرَفّتَشلل يلع يبا ىلع ت

 لسو تاحلاَك يصعلا قوقش

 ("!هئاظَلا قرط مّلحلا 2 َتْعَسَتا اذإ

 «(مهق) برعلا ناسل يف ةبسن البو 251١/11 ؛ يناغألا يف ربخلا عم ةبسن الب تيبلا )١(

 .؟5١/559 ؛ةغللا بيذهتو

 .امهيلع رثعأ مل (۲)

 .«نرتخبت» :(ك) يف اهتحت (۳)
 . «”نهنادبأو نهماسجأو» :اهتحت بتكو ء«نهداسجأ» :(ك)يف ()

 غ: : يورو» :(ك) شماه ىلع بتكو .رداصملاو (د)و (ك) ىنا انذخأو ءرْغ» لصألا يف )0(

 ةدالقلا عضوم يقارتلا» :(ك) يف اهتحت بتك 00

 ناكل اهموجن عفرولو ةيشاحلا نم» :رخآلا شماهلا ىلعو .«مقرأ عمج» :(ك) يف اهمامأ بتك (۷)

 . «ةأرملا نم ردّصلا يلاعأ نم

(AN؛بجعلا بجعأو 69 ؛هناويد ف ىرفنشلل تيبلا  «Aoسو ؛4 ؛برعلا ةيمالو  

 . 7١4 /۳ ؛ىلاقلا ىلامأو : 41/1 ؛ بارعإلا ةعانص

 :ىوريو» :(ك) يف دروو . (د) يف تيبلا حرش ضعب دروأ )0

 هس ع مه ¬~-

 ملام ىلع لهجا لمعّتسُي نأ



 امو .('لهجت نأ مّلحلا نم ناف «كمْلُظ ىلإ ًايعاد َكَمَلَح ناك اذإ :يأ

 ۳ "يلدا دوسألا وبأ لاق ام

 اجتم ملا ع ميصَخ لشمب ًالهاج ّقَحلا ىلع فطن مَ كإف
200 

 ْنسحأ

 و سمع ر ها مم 0# سن 3 ررر

 مجازي مل نم رقسي مل اذل يتستف مد هرطش يذلا ءال درك نأو . ۱۰

 .عضاوم أ ةدع 2 هلم انركذ دقو ٌةرورض «يَقّسَت» نم «ءايلا» نكس

 محار ريَ هَر ىور ساّئلابَو اهب يتقرعم َمايألا فرع نمو .1

 مثآب مِهْيَلَع يراجلا ىّدرلا 2 الو هب اورفظ اذإ موُحْرَمِب سّيَلَف .۲

 «ىدرلاب :gn :ةءورقم ىرخأ يو .ةثأرف هللا ءاش نإ ءاذكو يتحسن  اذك

 لاق هنا ؛ ارش طبات نع یگحیو .هرعش نم عيطاوم ذب ىنعملا | اذه , دوك دقو ءابلاب

 يوب يهو ماع لطابللو يولع سالا عمطأ نمو «يشُخ رش اذ ناک نمو ينا امو

 مارس ري * #

 .كريغ اهلُكآي نأ لبق َكَتَليكأ لكف ٠ ,عاج فيعّضلا يوقلا لَك الولو ؛ليلق بيصَن قحللو

 ('!هلاعل ًالاقم كرْثَأ من تلق نإو 2 ؟اكتافل ًالاصم كرنا مل تلص اذإ .

 رس -

 : رک لاق

 اهّلاصَم يماوسلا يديألا غلبت َمّلَو 4 دجَنا لع تاق تنصر

 مئاّرعلا فعض هللا ديبع نبا نع 2 ينقاعَو يكاوقلا يتتَئاخَف 4

 مراحلا بانتجا لخُبلا بِنَتِجُمَو هدالت دالّتلا لذ ينّتَقْملا نع .0

 .دالّتلا َةَمَرالم ةّمزالف ءهينتقي ام ٌماقم هدالت َلّذَب ماقأ :يأ

 .؛هنم يعامس وهو «هلعاف مسي

 .(د) نم هدعب ام طقس ()

 .دلجلا اذه نم 17ص هجيرخت قيس (۲)

 . «لئاصل» :نايبتلا يفو . خسنلاو لصألا يفاذك (۳)

 .«لاومألا ىلع مديل رومألا ىلع مّجهتملا عاجشلا :كتافلا» :(ك) شماه ىلع (4)
 . ۹۷ ٤/ ؛بلطلا یهتنمو «۸۵ ؛هناويد يف ةّزع ريثكل تيبلا )٥(

 س 00
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 مئامقلا لاقت هيك دُسحتو هتاقع لحم هيداعأ ىم.

 مئا ظل ةروخدمةمظعم ةّجْهميألإ برَحلا ىْفَلَتُي لو

 ('!هلاسبراثملا شحولا الو جانب هَّماَمَأ حانجلاوُذأل بَجت يذو .۸

 شيجلا :لوقي . بَجَل يذ شيجب : يأ ءاهوحنو برحلا ب ُتْوصلا : :«ُبَجْللا»

 00 ةمامأ ٌرّيطلا فّطختف ٌةرئاس هقوف نابّقعلاو ,شحولا ديصي

 لور

 “معاشقلا شیر نيب نم هعلاطت ةَميعض يهو سمشلا هيلع رمت .5

 همش اهدحاو .روسُلا ٌةَّنسُم :«معاشقلا»/

 !هارّدلا لم ضيبلا َقْوُف َروَدَت 00 اهُؤوض اذإ ٠

 "”ههامهلاو هتافاح ذب عملا نم وف قربلاو  دعرلا كيلع ىقخيو ٣١

 مجامجلا قوق ليَحلا يشَمي ًابارض 51006 ام نود ىَرأ ؟
 رم رب ةر م

 مصاحلا لبق تاّيِتْيَدَرلا ْنْفَرَع  مكهقتكأ ناك فيراطُف َنعّطَو 37

 هاو 8
 :“هلوق ْنم ٌةفلابم دشأ اذه

 .هلثم ءاضوضلاو . توصلا بجللاو «شيجلا ينعي «بج يذود :(ك) شماه ىلع (۱)

 : يأ « ءملاسب حانجلا وذالو :هّلوق نوکی نأ ٌروجيو» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۲(

 . هدضرَعو هلوطل هرابغ نم صّلختت ال اهریغو نابقعلاو مَحرلا

 :(ك) شماه ىلعو . «روسُنلا نم نسل وهو «محشق عمج معاشقلا» : (د) يف هحرش (۳)

 .«نسلاٌرسَللا وهو «معشق عمج»

 .ءافلا حتفب (د)و (ك) يف اهطبض (4)

 «نسح :ةديصقلا هذه انيلع يلمي وهو ءدمآب بيطلا ابأ تلأس :ع» :يلاتلا حرشلا (ك) يف دروأ )2(

 تعلط دقو «تيناوحلا ضعب باب ىلع [اذكإ ةيزاب ةلمرلاب تيأر :لاقف ؛«تذخأ نيأ نمف

 . «مهاردلاك اهيلع وهف « ةيزابلا نم خيطبلا ىلع سمشلا رون نم لخد دقو ءاهيلع سمشلا
 .هدعرلاو قربلا» :(ك) يف (5)

 .«دسألل هلصأ مهامهلاو ؛لاجرلا تاوصأ مغامغلاو محامحلا» :(ك) شماه ىلع (۷)

 . ۱١۲ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (۸)

 سه مها د



 ئ

 ع -

 منحت ًامايق تج اهنأَكَف
 20 7 م ب همه هدر
 اهتاوهص ىسلع اودلو مهتاكو

 :()بلاط وبأ لاق . .لجرلا ةَبش هبو ؛ميركلل ٌفارطغو ٌفْيرطغ : :لاقيو

 اقرش دق يذلا هلل ٌدَّمَحلا
 و ص +

 اضفرطغو امم مهآلعأو يموق

 : "ةن ةينافيطلا نبا ٌلاقو ٠ ًامارك مهلعج :يأ

 مهتم ةرارز موف نمل ي ياو

 : "یحی نب دمحأ دشنأو
 ع

 هناك مارصلا دنع اهرم ير

 م 6 0 2 ا
 ؛اندنع طخ وهو .نويفوكلا | هزیجب ادهو :«فج»و ءجْفط» فرص كتب لاق اذك

 رە “¢ ر ممن

 بناج لك نم ءادعألا ىلع هتمح

 0 5 ملا ےل ع رم يق 3

 ٌفراطَقلا كالوأ ٌءاقَمَقَو ورو

 ت مسار

 صمت هري ب مك جنز مصاعُم

rT 

 لع نم فراطقلا مشلا اهنود لحي

 (م) سا كييك حل رت م 2

٤ 
 مده نأ ىرت الأ ,دوهو رطوُلو جون وحن «فرصنا يقال يمجعأب يمس اذإ ٌركذملا نأ

 هنوكسل «افج» نم نيول كرتو .«حُفط»/ فرص ولو ؟فراعم نهو ةفورصم ءامسألا

 فج ب جُفَط» ينب فويس: لوق ناكف .بوصأ ناكل «مقامقلا» َنِم مأللا ۽ نوكسو

 برعلا أل ؛ ؛ٌباوص ةرورضلل مسالا فيرحت ْنم ُهَّلِمَع يذلاو .«جفط» هوه امّنإو « يقامقلا

 يبأ ناويدو 2/9 ؛بلاطملا ةياغو ٠١ ؛ حطابألا خيش ناويد يف بلاط يبأل ناتيبلا )۱(

 جاتو «(فرطغ) برعلا ناسلو 25١ ؛هناويد يف كلام نب بعكلو . ۵٤ ؛بلاط

 قف

)۳( 

)4( 

)6( 

 .(فرطغ) سورعلا

 . ٣۲۳ص يناثلا دلجما يف هجيرخت قبس

 . هيلع رثعأ مل

 . (فرطغ) سورعلا جاتو ؛(فرطغ) برعلا ناسل يف يلجعلا ٌةنوعجل تيبلا

 يمس اذإ َرَّكَذملا نأل ءأطخ اندنعاذهو فج الو جغط فرصي مل» : (د) يف هحرش

 . 5 - f هلك . .٠ 08 لور
 يذلاو «فراعم يهو «ةفورصم اهنأ ىرت الأ ءطولو حون وحن ‹فرصنا يڻالث يمجعأب

 ءاهيلع تأرتجا ةّيمجعألاب تقطن اذإ برعلا نأل باوص ةرورضلل مسالا رييغت نم هلمع

 .«ةرورض ءايلا فذح «ميقامقلا :مقامقلا . جغط وه امّنِإو ءاهترّيغف

~~ OA ~— 



 زجارلا لاق . اهّترّيفف ءاهيلع تارتجا ةيمجعألا ءامسألاب تقطن اذإ

 مهاربإ هب داع اميَتْدع

 هتم ًائيش اولمعتسا اذإ كلذكو :مهيَرب :«ميهاربإ» ريغصُت 4 اولاق اذه ىلعو
e1 7 هنزل  

 ر 3 ا 3م م 3 چ 32 ل ل 2ٍ 25

 ؛ءنَجرَرْماك» ةسايق ناكو نمخلا وهو .نوجررلا برش يدلاك «نارکس» دارأ

 :"اضيأ يلع وبأ اندشنأو . بر لاق امك ٌةّيلصأ َنوُثلا ّنأل

 مهف ؛ٌةرورض ةّيبرعلا ًءامسألا رعشلا ےہ َنورّيغَي اوناك اذإف نوجرعلا نم ُهنأل

 0 رعاشلا لاق رجا ةيمجمألا ربيقت
82 

 (*دزرفلا ٌلاَقو .ًءانبلا َرَّيفَف «ًاقوزاح» دارأ :اولاق

 مهلك سالا مألا ًءاطع كوبأ

 انركذ دقو ٌةرورض «ءايلا» فذحعف «ميقامقلا « ةسايق ناکو :«ةيطع» ل ديري

 1 بلاط وبأ لاقو .هّلتم

 يف ليفن نب ورمع نب ديزلو . (مهرب) برعلا ناسل يف بلطملا دبعل تايبأ ةلمج نم تيبلا )١(

 يف ليفن نب ورمع نب ديزل وأ بلطملا دبعلو . (مشج) سورعلا جاتو ؛(مشج) برعلا ناسل
 . (مهرب) حاحّصلا يف ةبسن البو .(مشج) سورعلا جات

 . 617١١ص هيف هداشنإ داعأو ء١١١1١ ص لوألا دلجملا يف هجيرخنت قبس (۲)

 . ۲١٠٠ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۳)

 )٤( لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس ص٠٠١١ .

 . 67١١ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۵)

 يبأ ناويدو ۱١۸ ؛بلاطملا ةياغو ؛77 ؛حطابألا خيش ناويد يف بلاط يبأل تيبلا ()

 ّنكلو ؛ءانبأل ةفص حصيو «لصألا يف ميملاٌمضب ؛ ؛مقامقلا» طبض دقو . ۸٩ ؛بلاط

 .رداصملا نع اهانبوصف ؛يورلا ةروسكم ةديصق نم تيبلا

~00۹4 = 



 را 3 مم

 امُّتْحَيلْيَح دعب لیخب ومُسيَو

 ىو ةَْوَح را نوتا مه
 برام لك نع وفعلا نون مهو 3

 ماب ما الإ نوسییح .۷/

 اهي مهتهبش شردسألا راقتحا كولو. ۲۸

 يدنا ىلإ يارس يت ولا رس ٠١
 سم مدع ما م هو

 ادعلا مرتخمو ىرسالا قلطم ىلإ .

 مقامقلا لو هكلا ءانبأ عورلا ىلإ

 مراكلا ےن مُصرَك نم نَسْحَآَو

 مراج لكنَّ ودمي
 مراوصلارافش نم َءايَح لق

 مئاهبلا خذ ةَدودعَم اهّنكتو

 مئان لك ىلإ يرث ةعئانص
 2 م مس ق 2 م ريب

 "!هيغارملا مرو ىوكشلا يود يكشمو

 (")ةتجوحأ :ًاضيأ هّتيكشأو ؛ةوكشُي امع هيلإ َتعْزَن اذإ :لجرلا ثيكشأ :لاقب

 ٤ ًاديزوبأ : دشنأ .() ىوكشلا ىلإ

 اهو وا قاألاب مت

 .نوكشي ام عدن اننا ول :يأ
 ساس ويب ©

 ب امث سائلا تضْفَت ميرك . ۳١

 9 .ء ك و - 4 3

 اهيك شن انئنآ ول يك شتو

 روم 2

 “داق داز نم فج اک

 مداقتلا َيِرُْم و هزت ىلع يتمادب يفي ال يرورس داو ۳۲

 )١( هيلي يذلا دعب امل تيبلا اذه (د) يفرُخأ .
  (۲)لصألاك (د) يف تيبلا حرش بلغأ دروأ .

 .«هتجرحأ» :(د) يف (۳)

 .(د) نماهدعبام طقس )٤(

 .دلجلا اذه نم ١۷٤۱ص امهجيرخت قبس (۵)

 يف لاقو .«هتفلب» :اهقوف بتكو ««هّنيأر» :(ك) ينو .«هتغلب» : (د) ينو ««ةفَرَع» : لصألا يف )3(

 ؛ نامثع مسا نم لوألا فرحا ينعت (ع)و ؛ ينج نبا دصقي] علاق هتل اَل : ىوري» :ًاضيأ (ك)

 .تاياورلا رهشأ انتبثأ امو . هّتغلب» :يدحاولا اهاورو . «هثغلب اً : : هنم يعامس [ينج نبا وهو

 . «فرشأ لوألا عارصملا ظفل» : (د) يف هحرش )¥(

 هس ج1 ب



۳ 

 حودمملل دعأ 5

 “مئامعلا ناكَم مهتم هَّسَلِجأَو “"هفلحبريمألا داسح هللا نب 1

 “مصالغلارَح شْيعلا 2 مهل نو  ًةَحار توملا ةمرسس مهن نلف.

 ةاءواقت من نم تلئاق انو كيَلع هدوج ناب [ نم تدواج ام ک كنك .

 .اعم دوجلاو دوجلا نم .هنم دوجأ تنك :يأ . ُهتَدِجَه يندواج :لاقُي

Kk Kk xX 

 .«ضرألاو» :اهشماه ىلعو ء«ساتلا» :(ك) يف )١(

 ءادعأ اهيف ناكو :ةّيربط تدرأ :لاقف ءاذه نع ةءارقلا تقو هتلأس» :(د) يف هحرش (۲)

 مث «(ح) ةراشإبه هأدبو « لصألا يف يف هدروأ ام هبشي «ديحولل ًامالك فاضأ مث ؛«حودمملل

 حدي نأ هتاداع نم اهّنكلو ‹«حودمملل ًاودع نكي ملو ء ةيربطب يذلا يولعلا ىنع : لاق

 ضرعي هّنكلو «حودمملل ءادعأ اهب ناكو «ةيربطب ينعي» :(ك) يفو .«هريغ ركذيو لجرلا

 . «دايعألا ديعو يناتأ : مهيف لاق نيذلاب

 . 7١9 ؛هناويد يف یبنتملل تيبلا (۳)

 هل ًالاظ هاجه « ةّيربطب يذلا يولعلا ساّبعلا ينعي امَّنإ) :(س) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )٤(

 اهنكلو وادع هللا دع نب نسجل ا َنيبو يولعلا يب / نكي مل ولو روهشم ثتيدح هعم هلو

 . هزهيو « كلذ لثم هقوخي هناك «هرعش يف ريغ رکذیو ءًالجر حدی نأ يبنتلا تاداع نم

 .«ح يف [اذك] مهملحبو مهلعفب لصألا يفو» : (ك) يف اهقوف بتك )0(

 ىلع ؛ٌوجهملا نم فرشأ هنأ حودمملا مهوأ امّيرو» :(س) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب . (1)

 . «هب هيرغيق «ةوادع وأ دّسح

 . «مصالغلا رحت : :شماهلا ىلع اهمامأ بتكو ؛«مقالحلا ٌرحد : (ك) ف )¥(

(A) 

e»ر وا مر ا 02  

 "هشاهْريَم هدج يولعاهي َةَيرَتو ًالهأ ''ضرألارش تقرافو .

 »بارت رت ¢

 بقاع رّمَك 2 نادوسلا يل اودعأ 0 ءايعزألا ديعو و يناتأ

 ت ع هم و عاج .٠ . وك 2 8 0 6

 اهيف ناكو .«ةيريط» تدرأ :لاقف ءاذه نع ةءارقلا تقو هّتلأس دق يننآ 0

 . امامت لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ

 س 0۹ س



۸) 

 :لاقف هيلع ٌعنتماف بارشلا دمحم وبأ ُهَّلأس دقو .('!لاقو
“iS7 7 5203يحب :يل َكّلَوَف َرَمَخلا يناقّس 7 “ 

 امظْكُم الجم ُهَنُماَنألاىَّسْمَأ امسا يدْفاَوم سف نم تبيح ١.
 مرحلا ترت دقق اهُتْدَحَو اهيرشيريمألا اضر تلم اذل ۲

 2١١8/4 ؛نايتلاو ۳۲۰ ؛يدحاولاو «405/7 ؛دمحأزجعمو ۱۹۹ ؛هناويد ف ناتيلا (#)

 . ۲٤٤/٤ ؛يقوقربلاو ٤٨۹/۱ ؛يجزايلاو

 : (د) يفو .«لاقف ءسأكلا ذخأف « برشي نأ جغط نب دمحم وبأ هيلع مسقأو» :(ك) يف ةمدقملا (1)

 تمّدقت ًاتايبأ هيف لاقف «تبرش ام الإ كيلع يّقحب :هل لاقو «عنتماف ءبْرشلا هلأسو»

 ‹[۱۹۹ ؛ناویدلا رظناو «لصألا ةمدقم يف اهعلطم ردص درو يتلا يهو] فاقلا يور ىلع
32 

 .«لاقو سأكلا ذخأ مث

(Y)قذمب يل هبشُت مل دوو :هزجع . 

 س نک س

 ظ



4) 
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 ّنَّطملا نأو ,ةيداب سبك ليّللاب مهريسم نع دمحم وبأ ٌتَدَح دقو ءلاقو
 مهباصأ 00

 ؟مالعإلاو ثيدحلا اذْنَمِلَه مادقإلاّه لَك ركتتسمريم./

 ْماهَقلاَودسَمُليْشلا"ْعَنْسَي  ةلْنَمَفْئآلبَقْنِم انما
 8 ر يم و ىلا مم

 .نزحلا انه ديري سيلو هب مهي ام :ىأ :«ةمه»

 ء8/8١١ ؛نايبتلاو ۳۲۴ ؛يدحاولاو ؛41//١ ؛دمحأزجعمو «۲۰۲ ؛هناويد فناتيبلا (*)

 . ۲٤٤/٤ ؛يقوقربلاو ۱ ؛ يجزايلاو

 مهباصأ رطل انأو « ةيداب سبكل ليللا يف مهريسم نع دمحم وبأ ثدحود : (ك) يف ةمدقملا )1

 رطملا ّنأو ليلا يف اهسبكل ةيداب ىلإ مهريسم نع دمحم وبأ ثّدحود : (د) يفو . «لاقف

 . هل لاقف ءمهباصأ

  (Y)«بجحیا» : (ك) يف اهقوف بتك .

 مل ها ل



)0° 

 اهل ٌرهمو :ةماهجلا :اهل لاقي .هل ةرجح تلتف ؛ةَيكاطنِإ تسبُك دقو .لاقو ۰

 :)رورخَطلا : :هل لاقي
 26 5 ل . ر 5 8 .٠

 موجنلانودامبعتقتالف مورُم فرش  َتْرَماَه اذ ١.

 ميظعرمَأ #توملامعطك ريقح رئأ ؤتوكلام عطف ١
 ريما. م ت ميم دس م م مارب م ر 2 ةر ع

 موسجلاءام اهعمد حئافص يرهمو يسرف اهوجش يكبتس ٣.

 "عارلا لوق ىلإ هيف ٌرَظن دقو امد ويس يرجتف .يئادعأ لتا :يأ
 وِرَمَع ىلع فويّسلاب ايب ُنَحَنَو ًالِئاَو كلالج نم اق نحو 3 و ري + مل ترص ا چ ےس

 ("هُيعَّتلا ذ ىزاذلاأًقَتامك 2 اهيف َنأَشَُن مُئَراتلا نير:

 اباق اهتحيبص ب ًءاملا لبإلا برقت امك تيرّقو ءاهکبسو اهعبط ةدوج فصي

 :("1وَيَؤَو لاق . ةّمّدّصلا ےب ًاهرصتو دوهعملل

 2١14/4 ؛ناییتلاو ۳۳۸ ؛يدحاولاو ء٥٩0٤ /۲ ؛دمحأزجعمو ء۱٩۲۱ ؛هناوید ف تايبألا (#)

 . ۲٤١/٤ ؛يقوقربلاو ١/ ٤١٤ ؛ يجزايلاو

 .«هل اناك [اذك] يذلا رجح او رمل لتقف « ةةيكاطنأ تسب ا اضيأ لاقود : :(ك) يف ةمدقملا (1)

 دقو «رورخّطلا ىمسُير هم اهلو «ةماهجلا ىَمِسُت رجح بيطلا يبأل تناكو» :(د) يقو

 .«بيطلا وبأ لاقف ءًاعيمج رجح او رها لمف «ةيكاطنأ تسبُكو امُهركذ مّدقت

 .(د) نم هدعبام طقس (۲)

 . دلجلا اذه نم ١۳۷ص هجيرخت قبسو . هانتبثأ ام باوصلاو ««زجأرلا» :لصألا يف (۳)

 . ةيناتحتلا ةانثملا ءايلاب «نيرق» :(ك) يف (4)

 ءاهتيحص يف ءاملا | درتل ةليقلا ريسم برقلاو .ًابارق هبرقي ءاملا برق :لاقي» :(د) يف هحرش (4)

 .«ةعنصلا يف ًافرصتو دوهعملل [اذكإ ًابلط لبإلا برقت امك تبرقو ءاهعبط ةدوج فص

 جاتو «1//141؟ ؛ةغللا ةرهمجو ء(قرط) برعلا ناسلو ٠٠٠١ ؛هناويد يف ةبؤرل ناتيبلا ()

 ساسأو « 407/7 ؛ةغللا سيياقمو ء۹4 /0 ؛نيعلا باتكو «(قذع)و (قرط) سورعلا

 . 017/٠١ ؛صّصخملا يف ةبسن اليو .(قرط) حاحّصلاو ء(فوس) ةغالبلا

 سه 04 -



 7 ہے و 7 مما ما عم 2 ۴ 2

 ةرطلا ءام اقا دملل  ْقَّنلا دهب فحاو نم ًايراوق

 :"”يِماطُقلا لاقو

 اِيراوّق ًاطَق يماطُقلا طح اّياجُف اناج نسيب

 )0( 2 .٠ و 2 24+ لو

 .* ”اهبلط اذإ :هتجاح برق :لاقيو

 موُلُكلا تاريثكاهيديأو -(<تاّصّنخُم لقايصلا َنَقَراَهو.ه

 قفز

(۲) 

(۳) 

 :“برَعلا ّنم ٌةأرما تلاق .«مّلك» اهدحاو ؛تاحارجلا :«مولكلا»
e7 ¢0 و م ا حل ل  

 مولك ةاشولا لوق نم يمسجب ادّب دق مسجلا ملكي الوُق نأ و

 :“)ناق .ملكأ :ةّلقلا 2 ًاضيأ اولاقو
 0 ے8 a ےل 2 م ا ے ف و چپ

 بورجو ملكأ ينتحرج ولو امدقم ضهنأ ءارضلا ىلع ءيرج

 يفو ««قنغلا» :لصألا يفو .رداصملاو ناويدلا نم باوّصلاو ««دجاو» : لصألا يفو

 نيعلا رسكب اهانتبئأو ىدَعللا : لصألا فو .ٌرداصملا يف امب انذخأو «4قبعلا) :ناويدلا

 .رداصملاو ناويدلا يف امك

 ةرولا هَدعب ّركذ ول نسحي ناك فويسلل برقا هرْكذا : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 .«عجر» : : لاق مث ««برقلا ىّتعم نم ديعب وهف ««اهيف نشا ااف «٠ كلذ لكاشامو «بّرَشلاو

 رهزو ء/1/؟ ؛بدألا ةنازخو ١ ؛ جهبملاو ءال ؛هناويد ةمدقم يف يماطقلل ناتيبلا

 . ۱۸٤ /۲ ؛ميجلا باتك يفةبسن البو . ۲١٠و ٠۳١ /۱ ؛ءيلآللا طعسو , ١ ؛بارآلا

 بقل هنأ ىلإ اراشأ نيقّقحما نأ عم «ناويلا نتم يف ادري ملو .«ٌنُمٌكصي» :ىوريو
 دقو .هتمجرت ىلع ىتأ نم لكو « جهبملا يف حتفلا وبأ راشأ كلذ ىلإو ءامهببسب يماطقلاب
 يف حفلا وبأ كلذ ىلع صنو ءأضيأ حتفلا اهيف حصيو «تيبلا ينو انه فاقلا مضب اهطبض

 .رقصلا :يماطقلاو . جهبما

 ًءاسأ دقف «َنْبَلط ىنعم ؛نبرقب» دارأ يبتتملا ناك نإ» : (ح) ديحولل مالك لصألا يف هدعب

 سيلو ؛حضوأ «نبلط» ناكو ءرگنم ىلإ ًافورعمو «سبلم ىلإ ًاموهفم كرت هّنأل ؛ ةعانصلا
 . «ًاضيأ نود مالكب

 هيلع رثعأ مل

 هيلع رثعأ مل

 س 0-6 س



 ٠2 eG و ر. 2 ا ىلا 2 هرب سا ” جا هم م رع م 2

 ميئللا عبطلا ةهَعْيدَخ كلن لَقَعَرَْجَحلا نأ ءانّيِجلا ىَري.5
 ها 502 2 8 م مما. 0000 7 م م

 ا"'ميكحلا ف ةعاجشلا "لثم لو ينقت ءرلا 2 ةعاجش لو .۷

 5 5 ت و

 .ىنغلا نم ال ىاتغلا نم :ىنكت

 e 3 « - و ريم حا - 2 م 2 - م م .٠ صار

 ميقسلامهفلا نم هتفآو احيحص ًالوق بئاع نم مكو .۸

 رر 32 ا 2 ت 1-5 8. م 8 م 04

 مولعلاو حئارقلاردق ىلع "هتم ناذألا خات نكتو .4

 .4لثم الو» :ناويدلاو (د)و (ك) يفو .لصألا يفاهطبض اذك )١(

 .؛ميكحلا يف ةعاجشلاك تسيلو :ىوريو» :(ك) شماه ىلع )۲(

 . (هنم» : اهتحت بتكو ‹(مهنم» :(ك) يف (۳)

 مس ق" س



01) 

 5 قيرطلا نع ةَقاع دقو ٠ ليك نب ميهاربا ْنِب قاحسإ وجهي لاقو

 ٠أ يأ تلخ ترظَت ًاضرع مّلعُت ال ةريرس بوثقلا ىوهل.١

 امب اذه 4 ٌضّرعَي ءةنم "اًدرحتيف «ىوهلا هيتأي َنيأ ْنِم ٌناسنإلا يردي ال : :يأل

 ٌديِمَحّتلا هنمو .قذحلا ّنم ّوه اذهو .هب بيشف ,ةديصقلا ءانب هيلعو .'' ]دعب هركذي
 نم ةلاسرلاب َءاج ام ىلإ هديمحت اراشا ًاقذاح لسرُلا ناك اذإف «لئاسرلا لوا

 اهيف ركذ يتلا ةلاسرلا ًادتبا هارت الأ ٌةروهشم تناك ٍديَبَع نبال ٌةداع مذهو « ءهلجأ

 بّلقم هلل دمحلا :لاقف ءهيبأ نيبو دمحأ نب هُيَوَرامُح شيجلا يبأ نيب لاحلا ةماقتسا

 ء ٠١١/٤ ؛نايتلاو ۳۳۹ ؛يدحاولاو ؛ ٤0۸/۲ ؛دمحأزجعمو ۲۱۷ ؛هناويد فةديصقلا (#)

 . ۲٤۷/٤ ؛يقوقربلاو ۰۹ ١/ ؛ يجزايلاو

 : يهو ؛(د) يف ةليوط ةمدقملاو . «غلغيك نب [اذك] ميهاربإ وجهي لاقو» :(ك) يف ةمدقلا 01(

 «سلبارطب لزتف « ةئمئالثو نيئالثو تس ةنس « ةيكاطنأ ديري ؛ ةلمّرلا نم بيطلا وبأ راسود

 ؛ةرديح ينب نم ثالث هسلاجي « «ًالهاج ًالجر ناكو « غلغيك نب ميهاربإ نب قاحسإ اهيو

 كدشني ملو «كزواجتي نأ بجيام : هل اولاقف «ٌةميدق ةوادع مهيبأو بيطلا يبأ نيب ناك

 نأ هلأسو «قاحسإ هلسارف «هب هنورغي اولعجو «ًاراغصتسا كحدم رتي امَّنِإو «كاحدم

 نع هقاعف ءاهّدح هدم ىلإ ًادحأ حدي ال هلأ هيلع نيميب بيطلا وبأ هيلع جتحاف « هحدتي

 هب هنورغي اوناك نيذلا ةثالثلا تامو «قّرعلا هيلع طبضو «ةَدَلا كلت ءاضقنا ديري «هرفس

 قدي نم ىلع اهالمأو «سلبارطب وهو ؛ةديصقلا هذه بيلعل وبأ لاقف «آموي يعبر دم يف

 هعبتأو «قشم د ىلإ راسو «هسرف ريس هلاک جرخو «نانبل نع فخ و «چلغلا باذ ميلف «هب

 .«يهو ؛ٌةديصقلا ترهظو «مهزجعأف ءالجرو ًاليخ غلخيك نبا
 ىوه :ىوريو» :(ك) يف هحرشو .«مّلسأ :ةخسن ين» :اهتحت بتكو :«ملسم» :(ك) يف (۲)

 .«هركذيس امب ضّرعي . هنم زرحتيف ىوهلا هيتأي نيأ نم ديري ال هنآ : يأ «[ماللا] حتفب
 . «قذحلا نم» :هلوق ىلإ لصألاك (د) يف حرشلا دروأو

 1 .«هرذحيف» :(د) يف )۳(

 .(د) نم ةدايز )٤(

 س م17



 تناك هدهو ؟ًاعامتجا بحت دعبو ءأرسي رسع دعب لعاجلا ويلا ,es بولقلا

 “حرا و كتم قرأ مك كوخأل | ىلا سراوقلا قم تح تخ اي.

 ىلإ ةراشإ ««مک» هوقو 7 اهب هب ةهيش ن ا دعب ًاعيمج] ,ةنبألابو هتخأب ةيمري

 30 ةهوركملا لاحلل هيف 3 ءيجت يذلا ناكملا

 مح اميف بيصت سوجُملا نأ ٌَدْنِعَو "افاقّعلا َّعَّم كلا وري٣

 .' هانركد دقو «' رظنلا ةمادإ :«ونرلا» 000 Dn f) و

 °“ هحألا عارل ىرخألا اهتاَوَلو 0 يضراعب ضايّبلا ةعئار كتر .؛

 يبارعألا نبا نع ىيحي

(1) 

(۳) 

(۳) 

(0) 

(0) 

(03 

(¥) 

(A) 

)4( 

 ب (۱۰)

 نب دمحأ دشنأو . عئاور اهعمجو « «بيشلا نم ٌعّلطَت ةرعش دش لوا :رعشلا نم «ةعئارلا»

۳ 

 . (د) نم اهدعب ام طقس

 . لصألاك (د)و (ك) يف تيبلا حرش

 .(ك) نم ةدايز

 . «ةهوركملا لالا هيف يكحي» :(د)و (ك) يف

 يف سراوفلا قدتعم تخأ أ اي :هلوق ٌنوكي نأ زوجيو» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف
 «كنم قرأ ىغولا يف ينعي مت ؛«كوخآلو : :لاقف «هّبقعأ مث «ًءازهتساو ًامّكهت ٠ ولا

 .«حدملاو ملا يف لخدت ال ٌةمحّرلا ّنأل ؛هعضوم يف ؛محرأ»ب تأي ملو «محرأو

 1 . «ةافعلا مم ىوريو» :(ك) يف اهتمت بتك
 .(د) نم هدعب ام طقس

 . «مدقت املثم مكهتو ءازهتسا ««فافعلا ّمم» : هلوق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ءًاضيأ «ةيعار» :ناويدلا يف يهو .«ةيعار» :(د)و (ك) ينو .ًاحرشو ًانتم لصألا يف اذك

 .«ةيعار» : يتج نبا ةياور نأ ىلإ يدحاولا راشأو

 (د) يف اهحرشو .«ضايلا نم رهظت ةرعش لوأ يهو ءهلوأ بيشلا ةيعار» :(ك) يف هحرش

 بيشملا نم علطت ةرعش لّوأ :رعشلا نم ةيعارلا» :لاقق ءاهيف تيبلا ةياور قفاوي امب

 . «رظانلا عورت ءاضيب ةرعش ينعي .ةعئار :ًاضيأ اهل لاقيو ؛عاور اهعمجو

 . هيلع رثعأ مل (11)

 هم مرا



 لّزَقلا نع اناهْنَتَو بابّشلا يفلت ٠ ةدحاو بّيّشلل ةفئارب ًالهأ

 عورت ءاضيب 3 ٌةرعش ينعي ,«ةعئارب» يبارعألا نب ا لاق : :ىيحي نب دمحأ لاق/

 ا لاق. لوألا نم بوصأ يناَلا اذهو :لاق .ٌرظاّتلا

 ا

 موو يتمل عئاور تَدَيَو يتئايخ ندر لب يناوّعلا بدك

 مكت ناوألا لق نِماْيَشلاَو اصلا نارق ينك ناك.
 مصحي ًاداوس الو تيمي أقَقي  ىَرأ الق تاكداحلا تيار دقلو 5

 قے هک ملم تنل 2 la 03 ىه و
 ققي ضيبا :لاقي . خيشلا تومي امك باشلا تومي دق :يا «ضايبلا «ققيلا»

 0 د ر

 :("اريكك لاق .ع عصان : يأ حالو ٠ قلو .قلیو
 2 و 2 2 2

 جيهبلا قليلاو مفرلا اهيلع تَحار َناَدَو نم تاحّرسلايو

 رو

 مريو يبصلا ةَّيصان بيِشيو  ٌةَفاحَت ْمْيَّسَجلا مرَدَخَي مهلا ۷

 “ني ةواقشلا 2 ةّلاهجلا وخأو هلقعب مُيعَتلا 2 ىَقشي لقعلا وذ .

 . اهاَيإ ُهفوّخَتو بقاوعلا  هّركف هب داري .ُطَق ٌلقاع رسام :مهلوقك اذه

 مدني فاعَو ىَنوُي يذلا ىَّسْني  ْقّلْطُمُف ظاّفحلا اوُدَبَت دق ساتلاو .4

 مدتلاف لاح یّلعو .رَكش مل هتعينص أل ؛مدني .ةءاسإلا نع ب وفعلا نم ««فاع»

 2 7 و ا

 ("1؟ةئيطحلا | لوق ىلإ یت الأ 0 : نسحتسسم ريغ ليمجلا لعف ىلع

 )١( لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس ص١ ٠١0

 .(د) نم هدعبام طقس (؟)

 .يورلاو رحبلا اذه ىلع ٌرعش ريثك ناويد يف سيلو « هيلع رثعأ مل (۳)
 .ًامامت لصألاك (د) يف هحرش (4)

 (د) يف حرشلا دروأو .«مدني دجمو ىلوي يذلا ىسني دتجمف : :ىوريو» :(ك) شماه ىلع (5)

 .دهاشلا ادع لصألاك

 .(د) نم هدعب ام طقس ()

 ء١٠۷۲ /؟ ؛دربملل لماكلاو 510 ؛يرجشلا نبا تاراتخمو ؛١5 ؛هناويد يف ةئيطحلل تيلا (۷)

 جاتو ء۹۲٠۲ /7 ؛ينومشألا حرشو « ٤۸٩ /۲ ؛صئاصخل او ٤۱۷و ۱۷۳ /۲ ؛ يناغألاو

 م 64 -
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 و اد ماد مم خرب ر مسام )">° م ,TY) 26 حتا . 5

3.11 

 .نيثدحلا

 يو لقيامك لقي ل ْنَم  هعْبطب ماثللا نم لْيلَقلا يِذْؤُي .۲

 مقي الة عفة م اذ جت نف سوفتلا اقلخ اذ ملظلاو.١٠
 . “حرص مَ َمَجْمَج تنعم ظْيَِم مالک اهلك ٌثايبألا هذه

 مظعألا قيرطلا اهُيَدَحَف َنْيَِبام هسرعو قيرطلا ٌعَّلَغَيَك نبا يمحي .4

 . هللا دنع» : ىوريو .اهركشي هللا تاتسحلا لعفي نم :هردص ىوريو .(ءافلا) سورعلا

 . «اعم» اهقوف بتكو ةيناقوفلا ءاتلاو ةيناتحتلا ءايلاب «كّئعدخي الد :(ك) يف )0(

 . ودع نعو» :شماهلا ىلع بتكو ««ودع نم» :(ك) يف )¥(

 .بئاغلا ءاهب «هعمد» :(ك) يف (۳)

 ام «نكلو «ىنعمو اظفل لماك نّسَحَق حق تيبلا امأ» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )5

 «؟اذه هلثا رکن ال هنآ ىلع ٠ ةميظعلا نيميلا ىلإ يَشلا اذه / جوحأ يذلا

 . يرش يحص عمو رح تیب اض اهو ١ :(ح) ديحولل قيلعت ل اصألا يف هدعب (0)

 :(ك) يقو ءماللا حتفو ءاخلا رسكب «قلخ» : ناويدلاو (د) يفو .لصألا يف اهطبض اذك (1)

 .«مّيش نم» :نايبتلا ينو . «َقّلُخ نم» :(ك) يف یورو اعم مأللاو ءاخلا مضب «قّلخ»

 امب ًءاج ول ءًاضيرعت ةديصقلا هذه ٌريغ تايبألا هذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۷)

 . «تقافو تزربل ًاحيرصت اهلكاشي

 .«اهْيلْجرد :رداصملاو (د)و (ك) يف (۸)
04 

 مَحْرَت ودع نم كبابش محراو ةحمد ودع نع

 - ت 5 3 - ي ممم 3 ربا را رف ر

 مدلا هيناوج ىلع قاري ىَتَح ىذألا نم عيفرلا فرشلا ملسيال

 نم ًاريثك هب ٌمدقتي نأ بجول تيبلا اذه ٌريغ ّيبنتملا لقي مل ول .هللاب دهشأ

 :لاقي « «ريثكلا مرضخلا» : (ك) يف هحرشو . لصألاك (د) يف حرشلا نم ًاريبك ًامسق دروأ

 .ءاملاريثك يأ «مرضخ رحب

 س ¥۹ 55



 قلح : اهيّتقلحب ينعيو .حالْسلا نم ٌةلعفم يهو, ,ةَحلَسَم عمج :«حلاسملا»

 :("!ُجّنلا وبأ لاق . خاد نم هياتم يهو« ءمحرلا

 لق جا تر تائ قس

 دمحأ نع ٠ .نسحلا نب دمحم انريخأو . «مراضُخ» ةلثمو ءاملا ريثك : :«مرضخو»

 سيَ ءام :لاقي :لاق .يبارعألا نبا نع ءريزولا يبأ | تخأ نبا نع نامي نب
 هدي م دق و كم احم وه ع 2

 L # ربا ر م5 ما م6

 هُم فتصأٌنَِف كابا رسا ”صقان تاق نإ فاس قو ۱٦

 مدقتو ديبعلارمَك ىلع ىوَقت امّتِإف لاجُرلا ٌةوانُم ردح
 مسخ ل كاع هع رر ر و در ما يف ع

 مهرد كرو ةلشيف كاضرو  ٌهَحْفَن َكُشْيَطَو ةلأسَُم كانغ ٨۸.

 رس اما سك ىلا هو 6# 3 ك م و ا و ا
 ةدكاز «ةلشيف» 2 ماللا نا ىلإ مسهضعي بهذدو :ةشيقو ةلشيف :لاقي

 :"رعاشلا لاق .«ةشيف»مهلوقل

 مرسلا انب او يزيل انم تدتاذإزوجعلاب حبق
 45 ¥ ت ت E ها

 رخال لاو
r e 

 )١( «ءاملا ريثك :مرضخو» :ةرابع ًألإ (د) نم اهدعب ام طقس .

 باتك يف ةبسن البو .04 ؛ةيبدألا فئارطلاو ؛١٠۲ ؛ هناويد يف مجنلا يبأل تيبلا (؟)

 . ه٣ ٤/ ؛نيحلا

 «41-4۵ ١/ ؛ةغللاةرهمجو ؛(ححد) سورعلا جاتو «(ححد) برعلا ناسل يف ةبسن الب ناتيلا (۳)

 . ۲۹٠٦/۱ ؛يوغللا بيطلا يبأل لادبإلاو

 ةسامحلا حرشو ؛(شيف) برملا ناسلو ؛١/777 ؛بارعإلا ةعانصَّرس يف ةبسن الب تايبألا (5)

 امحلا حرشو ؛«4 /؟ ؛يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا حرشو 1A0°» /: ؛يقوزرملل

 ء١٠١٠ /7 ؛يرعملل بوسنملا ةسامجلا حرشو : 777 ؛يقيلاوجلا ةياورو ٠٤١ /5 ؛يزيربتلل

 7١8. ؛راشي ر عش نمراتخملاو

 سه ماب/أ س
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 2 5 9 ت 52 5 0 + 5 در © ر َ

 شيئعلا مط فرعيامقاذْنَم شّيجلاريمأ :تلق تدب اذإ

 ")جلا َلاقو
 ما عمم 01

 ةحماج وِدَعلاَو قّيدصلا ىلع ةحضاف تسأو نير ٍةضشيفو

 9 ور م5 202 2 ساس 2

 ةحفاسْلاة بحقل جرف دست ةَفاصّم هَل يهَفت يقل ْنَم

 )" احجار فلئأَة ٌةجْنص اهنأَك ةحلاصلا زوجعلا نبال ٌةدسقفم

 مسخ سا 0

 مفي ال نم باطخو هلهج نع يوعري ال نم لْذَع ةّيلبلا نمو.

 ٠. جلي ءارو نمو جولعلا تحت هياقعأ ىلع ةَمّيزأب يشمي °

 رک نف ةرورض ءاضعألا

 ىلإ بهذ ةَّنكلو ءنيلجرلاو نيديلا ديري ُهَّنأل ؛عيرأب : لوقي نآ هسايق ناك
 ري

 8 3 م08 ريم مو يام اد م د

 “مرح اهّيف تفوأ ةفورطم ئا رقت ام هنو

0) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(0) 

 ملعألل ةسامحلا حرشو ء1۸4۹ ٤/ ؛يقوزرملل ةسامحلا حرش يف ةبسن الب تايبألا

 ٦۲۳‹ ؛يقيلاوجلا ةياورو 25٠ /4 ؛ يزيربتلل ةسامحلا حرشو ء٤٤٠٠ /۲ ؛يرمتنشلا

 . 7١8 ؛راشب رعش نم راتخملاو *١71« /۲ ؛يرعملل بوسنملا ةسامحلا حرشو

 «برعلا لاثمأ نم ًالثم < ةلأسُم كانغو : هلوقب ينرّكذا : (ح) ديحولل مالك لصألا ين هدعب

 الو ءاذه لم ريمأ يف لوقي نأ رعاشلاب حيقو «(تّلَسْناو اهئادب يشمر) :مهّلوق وهو

 . مَع وهو ءًادحأ لاؤسلاب بسی نأ هب لمي

 . لصألاك تيبلا حرش (د) يف دروأ

 «ةّماعلا م ابتا ريشك يبنتملا» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف اهدعبو . (د) نم تطقس

 . «عضاوم ةماعلا مالك نم هرعش ينو « ةعبرأ ىلع يشمي : نولوقي امك

 ناكل هريغب ٌرجَعلا لدبأ وأ٠ مّ تيبلا اذه كرتول» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 نم / يرمعل وهو ءالي ابنك هنأ ىلع كادي اذهف ف رقتست ام ُهتوفُج نأ ركذ هنأ كلاذو «ةوجأ
 :َلاق مث «جوهألاو نونجلا نأش

 مرسطح اهْيف تؤ ةفورطم اهتأك . 00

 يف ًأطخلاو ءاهقبطي مرصحلا هِيئيَع يف توتنملا كالذكو ؛ِهئفَج حقي ال نّيعلا فورطملاو
 . «ظْقَلا | يف أطخلا نم حبقأ ىنعم لا

 سم oV ب



 رام م م 3 2

 مصطلتزوجَع وأ هقمَقي درق هتاف ا شدحمراشآ "الو.

 ْمُمَعَتَي دي ىلع داكي ىقَح ( هَلاَدَق فكألا ةَقّرافم ىي ."*

 90 e 00 7 و e و م ےک
 : "لاق .يبارعألا نبا اهاكح ءأضيأ هيلقي :لاقُي دقو ءهَبَضغأ اذإ القي ُهالّق لاقي
 و 7 رو ور

 يلقأ آل كاّيإ نك ييو ُبنْذَم تأ: :يأ فرّطلاب ينتيمرتو

 :20لاق . ءَدلَف ًاضيأ َهتوُلَقَو :ىلق هتیلق : :لاقيو

 امٌوالَقَو اهُدو يدع نايف ملحم مأ دولا دعب لقت نإ

 مسيو نوكي ام ّبّدكأ نوكيو ًاقطان هارت امّرفصأأ هارو.

 هضم م 320 "وع 2 2 هك ماما

 قرألا دوي نَمِل هنم ُدْوَأَو دو مول یلذلا ري لنلاو.٥

 اذ ناك ولو «ةضغبي ن نل ٌةدوملا رهظي ليلّدلا :يأ . 'مانركذ دقو ؛ٌةيحلا :«مقرألا»
 مرد و و نک 4

 هدو رهظي نل : يأ «دوي نمل» : هوقو . هرشاك امل

 0!لٌوُيورْضَيامةَقادصلاَن مو  ُهُعْفَت كلانيامةوادعلا مو

 .«اذإف» :(ك) يق )١(

 518 ؛بدألا رهاوجو ۰۲۳۳ ؛ ينادلا ىنجلاو ؛77 ؛ةاحنلا ةركذت يف ةبسن الب تيبلا (۲)
 تايبأ حرشو ٠١١ /۵و ۳۱/٤ ؛رردلاو «۲۲۹و ۲٣٠۵/۱۱ ؛بدألا ةنازخو :« ١١و

 ‹ ٠١١ /۸ ؛ لصفلا حرشو ۸۲۸ /۲و ۲۳۲ /۱ ؟ينغملا دهاوش حرشو 2١81/7 ؛بييللا ينغم

 . ۸۹٤و ۲۸/۲ ؟عماوهلا عمهو ءال/١ ؛بيبللا ينغمو

 .هانتبثأ امك ًامورخم دروو . 176١ / ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن الب تيبلا (۳)

 . لصألاك (د) يف حرشلا بلغأ دروأ (5)

 .(د) نم «هانركذ دقو» طقس (60)

 .(د) نم اهدعب ام طقس (7)

 ةانألاو راقولاو مّلحلا لأ َنأل ؛وجهي اذ وه امّنإ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۷)

 بّدتجاو «ملحلل وقل نأ معي ْنّم هريشعو هقيدص حالصتساو وَُملا يف غري نمو
 . ؛ةبيجبع لاح ىلع قرا نم ناك دقف : هيفانث هَعابط َنأل اذه لعف يبت

  (A)لصألاك (د) يف حرشلا دروأ .

~o ب 



 ىلع لد هّندومو :عفنتفا ؛ هبط ةنيابم ىلع لد طقاّسلا وادع :يأ/
 ا )ب ةسانم رم

 "مرا اذام كتم قّيضأ ءارضص | ٌةَهاَمَس حيدملا ينئأست تنم .۷

 نب هجي Yu ا ا ا ا

 كحدم يل هجتي “)رکف ؛كلاح نود ےہ اهب ام ىلع ئه :ىأ هم مسأ «ءارغص»

 0 عم 0 7 3 2 2 2
 رعت كيف يهورّيَعألا نبااي ًابسكت كاوس 2 ًةدايقلا ىرتأ

 مول ر

 .روعأ هوبا !ةيهاربا ناكو .«رويعأ» زوجيو ؛«روعأ» ريقحت :«ريعأ»

 "!جْنألا يلع تَرَ ام شلو  ًادعاص كردق تزواج ام شف 4

a. 5 32-5هك وص م م 2  

 ڈواجت كحدم ىايإ كّتلأسُم :ىأ .ريدقتلا 3 امسئبو ءامعت ةلزنمب :«ام دش»

 .كردقل كنم

 (1عْنيَف ٌراَرُي نمل ًءانّثلاَنإ ًاصلاَخ رئاشّعلا يبأل ام تقرأ ٠.

(۱) 

(0 

(۳) 

0) 

(0) 

000 

(¥) 

(A) 

04) 

 . «ةنيابم» :(د) يف

 «طوقس ًاضيأ يهو «َلاق امك رضتف طقاسلا ُهق ةقادص اّمأ» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ٍلْجر ىلع اطخأ إو لحي مل هلل ناك ىّح هب مدي الو ميال ذآ طقاسلل يغبني امو

 . الف هُتوادع ماف «ءالبلاُنَديدَو ءالقّعلا بهذم اذه «هلثمةا ةازاجم نع ُهَسْفن مركأ

 . لصألاك (د) يف حرشلا دروأ

0 

 ةناكو , هالو ٌوجهملل سا امَّنإو ديري اذه سيل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف ه

 اهبرض مث «ةكسلاب ٌةرهتشم يه : :يأ «ثيبخ عضوم يفهم ركذو «كلنم قيضأ ربا : لاق
 . «هلاق املك نم دشا ؟معزأ اذام :هلوق يف ءاجهلاو ءهل الم

 .«ًاديسأو دويسأ كلذكو ءروعأ ريغصت يهو «رويعألا : یوریود :(ك) شماه ىلع

 . لصألاك (د) يف تيبلا حرشو

 .(د) نم تطقس

 . لصألاك (د) يف تيبلا حرش

 وبأو «تبلط :تغرأ» :(ك) شماه ىلعو . لصألاك (د) يف حرشلا نم ًاريبك ًامسق دروأ

 .«دوفولا نم غلغيك نبا هعنم ا ًادصاق ناك هيلإف «نادمح نب نسحلا نب يلع نب نسحلا رئاشعلا

 هم مال عا



 ماللا هيف لماعلاو «لاحلا ىلع «ًاصلاخ» بصنو :تدرأو تَبلط :يأ «تغرأ»

 هنأ ؛«تغرأب» هّبصني نأ زوجي و الاخ هل تبث يذلا :يأ ,رئاشعلا يبأل 2

 .رئاشعلا يبأل تبث دق هنأ ديري امّنإو ءًاصلاخ هّتْيلط :لوقي ّنأ ديري سيل

 ("”ههنتو كاعدخأ أجويَف وند هيابب ناوهلا ىلع تمَقأ نملو ١”

 و م.

 عيمسلا مهتلاب : :لاقف ةَكّلبإ تسبح مب ا ضع لئ .ٌرَجَّرلا :«مهثلا»

 :(نارخآلا ."اءوقريل | عوجلاو عيجولا برتخلاو

 ميهلا موَقلا اهّمهْنَي امّنإو ا لإ امامه الا

 : ری درج لوق نم ا

 J7) * مم <" م ةر م

 ©ارْصَرَمَوُهَوَشْيَجلاَر جي ْنَملَو ٌمرُكَُمّوُهَو افا نيني ضب

 .هلثمب نضي «ريثك :يأ مرکم لالا :يأ «ٌمرکم وهو»

 او :لاقيو ليم نب كادو لاق .“برحلا قيضم :«ٌقزأملا»

 .(د) نم هدعيام طقس (۱)

 .«قنعلا ابناج :ناعدخألاو ءرجزت يأ «مهنت» : (ك) يف هحرش )۲(

 .(عقر) ناسللا رظنا .ديدشلا :عوقريلا عوجلا (۳)

 ,01و 5147/5 ؛ةغللا بيذهتو ‹(مهن)و (مهت) برعلا ناسل يف ةبسن الب ناتيبلا (4)

 ناويدو 21١١/7 ؛صصخملاو ء١٦٤۸ /۳ ؛ةغللا لمجمو ء١1٠۳ ٤/ ؛ةغللا سيياقمو

 .(مهن)و (مهت) حاحصلاو :(مهن)و (مهت) سورعلا جاتو 77١« /۲ ؟بدألا

 . ٦۲۹ /۲ ؛ هناويد يف ريرجل تيبلا ()

 . «هلثمب نطير یک : يأ «مّركم لاملاو :يأ» :(د) يفو . ؛ميظعلا ريثكلا :مرمرعلا» : (ك)يفاهمامأ (5)

 .«ناعجشلا» : (ك) يف «ةامّكلا» تحت بتكو . طقف ىلوألا ةرابعلا (د) يف هحرش نم دروأ )¥(

 .«ةمالعب رهشملا» : «ملعملا» تحتو «برحلا» :«قزامب» تحتو

 .(د) نم اهدعب ام طقس (۸)

 حرشو ۱۲۸/١« ؛يقوزرملل ةسامحلا حرش يف ينزاملا ليمث نب لادو وأ كادول تيبلا (9)



3 

o 

(010 

(۲) 

(۳) 

0 

(00 

(0 
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 ىنادتملا قزألا ع تَدعام اذإ ىغَولا نع ديح آل ًادايج اوُّكالي

 رخآيباهموقف ىنثو سراضفبةانقلارطأاميرلو

 : ةد نب فاح لاق. alae یش : :هرطأ»

 اَكَذ انأ ين ًافافُخ لما :ُهَقْمٌرطْأَي حضرلاو هَل ُلوُقأ

 .كلذي (!اهفّقثف رَ َرَخآ اهب نمط نوعطم ذيب هتاف تجوعا اذإ :لوقي

 صم ُداَسْحلاورَمْسأ حمرلاو 0م اي عيشم داؤفلاو رهزأ هةجولاو

 ,) م مو f ت ا

 ىرفتشلل يلع يبأ ىلع تأرق ."!ةيدرضلا نع يثني ال :«ممصم»و ؛ءيرج :* «ةيشم»

 حرشو ء۲۳٠۱ ١/ ؛يزيربتلل ةسامحلا حرشو 774/١, ؛يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا

 دقعلاو 0١ ؛يرعملل بوسنملا ةسامحلا حرشو «40 ؛يقيلاوجلا ةياور ةسامحلا

 . ٠۱٠۸/١ ؛ديرفلادقعلا يف ةبسن البو . 137 ؛راشبرعش نمراتخملا حرشو ؛6/١١7 ؛ديرفلا

 «لصألا يف امك «اوقالي» انطبضو .ةدحوملا ةيناقوفلا نونلاب «ليمن» ؛ يقوزرملا يف هطبضو

 . ةيناقوفلا ةانثملا ءاتلاب «اوقالّت» ةديصقلا قايس يف يهو

 .دهاشلا تيب ادع ًامامت لصألاك تيبلا حرش (د) يف دروأ

 .٠. . .لوقي» : هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس

 الا/هر؟ /۲ ؛يناغألاو 27٠9 ؛قاقتشالاو 254 ؛هناويد يف ةبدن نب فافخل تيبلا

 2185/5 ؛صئاصتملاو « ٤۳۸/٥-٤٤٠ ؛بدألا ةنازخو ۸٠١ /۲ ؛فاصنإلاو «۲۳/۱۸و

 ٠٠١١ /۳ ؛لماكلاو ؛۱/۳٤ ؛فصنلاو ۳٤۲/۱ ؛ءارعشلاورعشلاو ۲٤۱/۱ ؛رردلاو

 . ۲٢۳/۱ ؛ عماوهلا عمه يف ةبسن البو . ۲٤۱و

 .«اهموقف» :(د) يف

 . ةددشملا ءايلا رسكب (د)و (ك) يف اهطبض
 .دهاشلا تيب ادع لصألاك تيبلا حرش (د) يف دروأ

 . (د) نم اهدعب ام طقس

 يلامأو ؛ 434 ؛بجعلا بجعأو 77 ؛برعلا ةيمالو ٠٠٠ ؛هناويد يف ىرفنشلل تيبلا

 . ١/ 0٩۹ ؛راعشألا نساحم يقراونألاو ٠٠ ؛برسعلا ءارعش تاراتخمو ؛١7 5/7 ؛يلاقلا

 .«لطيع ءارفصو» : ةروهشملا ةياورلاو

 هم = ۵۷٩



 e ص 5-0 دوم د ت گارا

 لّطيع ًءامَصَو تيلصإ ضيبأو يشم داف باحصأ ٌةكالك

 7 5 ا مجاعألا دلت نم لاَعَفَو ٌةَمْيِرَك ماركل اًدِلَت نم لاعفأ "5

 ملو مجع ٍمْوُق نم مَجَعأ لجر : :اولاق مهنا .نييليقعلا نع ٍديز وبأ ىّكح/
 :("!ذجاّرلا لاق . مجعألا الإ ًامَجَع اوقرعي

 عد رم هال

 ملا وأ( سراف وأ مورلا 2 ٍمَجعألا طسو تحبصأ ول مولس

 ملو كانرزا اإ

 دهاوش حرشو ؛761/1 ؛حاضيإلا دهاوش حاضيإ يف يناّمحلا رزخألا يبأل تايبألا )١(

 ۲۱/۲ ؛صصخملاو «(طسو) سورعلا جاتو ؛(طسو) برعلا ناسلو « 2٠ ؛ حاضيرإلا

 جاتو «(مجع) ؛ برعلا ناسل يف ةبسن البو 0 ؛ يلع يبأل ةلمكتلاو ۲ /15و

 : . (مجع) سورعلا

 سه مايا ع



ror) 

 دارأو .هّلمحو هيلع علخف نركسع ني يلع حدمي ,:كيلعيب زاتجا دقو .لاقو

 :2!لاقف ٌةّيكاطنأ ىلإ جورخلا

 “مايه انب كادت َكَرَتَيَمَلَو امامهلاركسع َنُبااياَنيِور.١

 هللا دبع يبأ نع .نيّسحلا نب يلع ٠ ,جرفلا وبأ ينربخأ . 7 شطعلا : :«مايهلا»

 هّلصأو .مايهلاو مايهلاو مايهلا :لاق ءبييح نہ دمحم ۾ نع .يديزيلا ٍسابعلا نب دمحم

 اريل دشنأو وَرَ الف ءاهدخات ىّمحلاك لبإلا 4

 ري ورا ۽

 . سكني :يأ

 امالّسلاو كَعاَذو ىلقريَقل انيَلإ يدُهتام بَحأراصٌو.؟

 ع م 2 هَ
 .هتدهاشمل امنغت هدنع هكسمأ هنأ كلذو

 2157/4 ؛نايتلاو ۰۳٤٦ ؛يدحاولاو :411/؟ ؛دمحأزجعمو «۲۲۲ ؛هناويد يف تايبألا (#)

 . 7/5 ؛ يقوقربلاو ؛ ٤۳۹ /۱ ؛يجزايلاو

 بحاص ذشموي وهو «كبلعبب ركسع نب يلع ىلع لزن دقو ءًاضيأ لاقو» :(2) يف ةمدقملا )١(

 وبأ دارأو «هتدهاشم ًامانتغا هدنع هكسمأو «[ةّيده] هيلإ لمحو ؛ هيلع علخف ءاهبرح
 .«لاقف «ةيكاطنأ ىلإ جورخلا بيطلا

 ذئمويوهو ءركسع نب يلعب سلبارط نم غلغيك نبا هتقرافم دعب لزنو» :(د) يف ةمدقملاو

 دارأو ؛هتدهاشمل ًامانتغا هكسمأو ؛ٌةّيده هيلإ لمحو «هيلع علخف ءاهبرح ٌبحاص كبلعبي
 . «هل لاقف «ةيكاطنأ ىلإ جورخلا بيطلاوبأ

 .(د) يف حرشلا نم ًاريسي ًاضعب دروأ ةفز

 «. . .هلصأو» :هلوق ىلإ (د) نم هدعب ام طقس (۳)

 .(د) نم اهدعبام طقس )٤(

 برعلا ناسلو ؛ 40 ؛هناويد يف ةّرع ريثكل وهو «يننإ دَّلجَتلا َهلاذ ىلع يّنإو :هردص ))

 7١4/7. ؛ةغللا بيذهتو ؛(عدر) سورعلا جاتو ؛(عدر)

 سه ۸¥ ب



 اماسجلا كيدايإ ممد ملو يلاوّلا كدقُفت "لمت ملو ٣. ر 2 Jee 00 سم صا سل ر سم ام ف ر

 امآّقْلا رك رفاسم ضراي تاون اذإ توسُيَغلا نكتو .؛

 نوتلاب اهاور هنكلو «ًاضيأ (د) يف ًاباوص اهطبضو «باوصلا وهو ‹ لصألا يف اهطبض اذك )۱(

 . ىلوألا مأللا مضب (ك) يف اهطبضو .«ممذن» كلذكو «للغ» ملكت لا ريمضل ةدحوملا

 سه ما/8



(ror) 

 ةلأسف ,فرصنَيل ضهنف .بارشلا ىلع ٌةليل رئاشعلا يبأ عم بّيّطلا وبأ سلجو

 «سولجلا هّلأسف .فرصنيل ضهن مث ةسيفت الخ هيلع علخف ؛سّلجف ؛سولجلا

 .سلجف ؛سولجلا هلأسف ؛فرصنيل ضهنو .هيلإ لمحف دراج نمب هل رمأف سلجف
 .بّيَطلا ابأ اي ًةليللا ٌنحربت ال :ٌيسوُطلا نبا هل لاقف ,هيلإ تذبُت تناك ةرهمب هل ٌرمأه
 :ًالاجترا لاقط

 ؟مامقلا تتش املك يرسيو اوهر حيرلا بهت ينذأنعأ.١
 م 0 م ا ع ا 0 7 5 0

 ماركلا ادذدكو اهب هسجيت عايط هل مامغلا نكلو .؟

 عم امهانتبثأ دقو «(ب)و لصألا نم اطقسو ء7١7ص (ك)و 1۳1ص (د) يف ناتيبلا درو ))

 «رئاشعلا يبأ ةرضحب بارشلا ىلع سلجو» :(ك) يف ةمدقملا تدزوو «(د) يف امك ةمدقملا

 نبا [اذك]ًادوق هيلإ داقو ًاعلخ هيلع علخ نأ دعب هل لاقف «هل نذأي مل فارصنالا دارأ املف

 ١ . (ةليللا نحربت ال بتاكلا يسوطلا

 ‹ ۱۳۲ /4 ؛ناييتلاو ۰۳۱۸ ؛يدحاولاو 0۳۰ /۲ ؛دمحأز جعمو ؛ 714 ؛هناويد يف ناتیبلاو

 . ۲٣۳/٤ ؛يقوقربلاو ۰٤11/١ ؛يجزايلاو

 س مكر و بس



0 ۲ ۵ ٤ ) 

 :'رَمْحأ أرهم هيلإ داق دقو ءًاروفاك حدي لاقو
 رو رە روو

 ٍمسْسيُم ٌرْيسَح تما نومو مدمر تقراَف نمو قرف 1

 ءٌرزجوأو :يناثلا 2 ًاروفاك حدمو لوألا عارصللا 2 ةلودلا فیس ملاس/

 .نسحأو ٠ :رصتخاو

 ظر

 مروت نم لجُبأ من اذإ لزنمي يدنع تاذللا َلْرْنَم امو .؟
 سام و رور ر « مس رك م

 “رحم لگ اهب ًایمرم مّيضلاّن م  ةَحْيلم لار ال ست هيج .*

(4#) 

(1) 

(۲) 

(۳) 

 دگر چ ر

 :"رعاشلا لاق. ماض نأ نم ٌةقفشم : «ةحيلم»

 2174/4 ؛نايبتلاو 1٤۹ ؛يدحاولاو ٤/ ۷١ ؛دمحأز جعمو ٤0١ ؛هناويد يف ةديصقلا

 . ٤/ ۲٣۳ ؛يقوقربلاو ۳۲۳ /۲ ؛يجزايلاو

 .«ليوط» :اهشماه ىلعو ««ةلودلا فيسب ضّرعيو ؛هحدمي ًاضيأ لاقو» :(ك) يف ةمّدقملا

 . ةطوطخملا نم ۳۲۲ ةحفصلا يف ةديصقلا هذه تءاج دقو

 موي اهاّيإ هدشنأو «ًاسرف هيلإ داق دقو ءًاروفاك ذاتسألا حدمي ؛لاقو» :(د) يف ةمدقملاو

 يف ةديصقلا هذه تءاج دقو .؛ةنسلا هذه نم رخآلا عيبر نم ةليل ةرشع عبرأل دحألا

 . (د) ةطوطخملا نم 1۷۲ ةحفصلا

 . .«لبجلا فنأ عطقنم مرخملاو «ةقفشم :ةحيلم» :(د) يف هحرش

 (طرش) برعلا ناسل يف بيطق نب ساسجل ةديدع تايبأ ةلمج نم سداسلا وه تيبلا

 (طمش)و (طرش)و (طمس)و (ططأ)و (طرأ) سورعلا جاتو ؛«(طيل)و (طمش)و

 (ططأ)و (طرأ)و (حول)و (بحل)و (بأد) برعلا ناسل يف ةبسن البو .(طيل)و (طغض)و

 سورعلا جاتو ؛(اجن)و (لرس)و (ارس)و (طعي)و (طرم)و (طيل)و (ططق)و (طبغ)و

 (طعي)و (طرم)و (طيل)و (طبل)و (ططق)و (طبغ)و (طغض)و (طلخ)و (بحل)و (بأد)

 216ا//5 ؛ةغللا سيياقمو ٠۳۲و ۳٠١/١١ و ٩/ ۲٤۹ ؛ةغللا بيذهتو ؛(لورس)و

 ساسأو ۲٠٤/۳« ؛ميجلا باتكو ۷٤/۲« ؛بدألا ناويدو 2141/5 ؛ص ص خاو

 . «لّجز» لدب «بأد» :ىوريو .(طرش) حاحصلاو ء(طمس) ةغالبلا

 همهم ب



0) 

(۳) 

(۳) 

(£) 

(0) 

00 

(۷) 

 - 5 م 7 ت نين

 طاورش لسجز يذ نسم نحلي

 :("يعجفألا ٌءاهّيَبَج لاق .'نّقفشأ :يأ

 ٌعوضُح طايسلا نم ْنَحَلأ قلَس اهّنوُل ضراعو تّرحَت اذإ اوزحُت

 39 8 8 7 هام 00005 0 :
 :"!يحي نب دمحأ نع ,نسحلا نب دمحم ىلع تأرقو . نقفشأ :يأ

 «* م2 رم هر

 ةلخاد دبل تنا باب تْوُمْللَو ٌعقاووُه يذلا توا نم حيلت

 . ماما نب نصح لاقو
 عيت نابجلا سفن اذإَلَطَب كما ةر مل لتا قو

 :“)زجارلا لاو

 مهم يلطٌملل اّصَع بلص مطنش داخ تاوصأ ْنِمَنَسلُي

 :“ةطحلا ١ لاق . مراخم ةعمجو ؛ ءلبجلا فْنأ ْعّطَقَنم : » مرحلو

 ر وور و |

 ابّتَتَعاَف دوجلا فاخو اهْنَع بْنَي مَ ُهَلَنضَرَع ٌءايحَأ ُمراخَم اذ

 ناش هع . م م 7 مارا ممم ا

 | !يمرجلا نونجملا نب رماع وهو «حيرلا جردم لاقو

 نال ٌريصقت ءمّيضلا نم ٌةَحْيِلَم لازت ام : هّلوق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
 1 ٠ .«عجر» :لاق مث ««ميضلل يب ؛هنم دوجأو (فيعض قافشإلا

 . هيلع رثعأ مل

 . هيلع رثعأ مل

 . هيلع رثعأ مل

 ؛(ىنم)و (مظش)و (مسج) برعلا ناسل يف ةبسن الب تايبأ ةثالث نم يناثلاو لوألا امه ناتيبلا

 .(مظش)و (مسج) حاحّصلاو ؛ 017/10 ؛ةغللا بيذهتو «(مظش) سورعلا جاتو

 258٠/7 ؛ةغللا بيذهتو ء(ايح)و (بتع) برعلا ناسلو «۹ ؛ هناويد يف ةئيطحلل تيبلا

 .هجوأ كلذو ««ءانحأ مراخم» :ىوريو .(بتع) حاحّصلاو «(بتع) سورعلا جاتو

 طمسو ١//4٠1«: ؛ءارعشلاو رعشلاو 217/17 ؛يناغألا يف ءانبح نب ةريغملل ناتيبلا

 نب رخصل وأ ءانبح نب ديزيلو . ۱۷١١/۳ ؛هناويد يف ةّمرلا يذلو .. ۲ ؛ ءيلآللا

 . ٠١١/١ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو .ًاشاقت ةلأسملا ققحلا عبشأو ؛717/5 ١/ ؛لماكلا يف ءانبح

 هه مه89-



 سم ا * عم

 ابَدودلاو ضرع نع انزجعأو ىرقلاب فيضلا نع انآنأ هللا ىَحَل

 ابكر همراخم نم ىد فَلا اذإ هتّساب َتّيَبلا ٌلُْخَدَي نأ اترَدْجَأَو/

 هاري نأ ةفاخم هتنما ىلع أفخر تيبلا لخد ءهتيب ءانفب وهو فيلا حط اذإ :لوقي

 . ةيرقتسيف ٠ :؛فيضلا

 .ماضأ نأ ٌةفاخَم ةّقشملا ىلع يسفن ٌلمحأو ءرفاسأو ءبرغتأ :لوقي
 مما سا

 (!مٌفْيَض ٍناَمْجأِب كاب ْمَكَوُيَلَع نداش ناَفِجَأي كاب مَمَف تلح . ٤

 .ةلودلا فيس ينعي .مقيض ناقجأيو ةاوهي ناك ًابح ينعي ؛«نداش نافجأب»

 0 لوق ا هب: دعوأ امل ءاعدأ اذهو

 2 مرو ما ۶ 2 ے7 مم

 مد مهتعدو نمل ندي

 "0مّصملا ماسحلا بر نم َعّرِجَأب هئاكم حيلملا طرقلا ةر امو 5
 كرر ر و م *« هم سمسم ره تم ےب

 ٍمُمَعَم بُيِبَح نم َنِكْنَو ترَدَع عنقم بيبح نم يبام ناك ولف .5

 .هلبق يذلاك ًاضيأ اذهو

 يي 4 مل م سام لر - 5 2 مه م

 يمهسأو يسوقو يفك رساك یوه یقتاام نود نمو يمر یقتاو یمر .۷

 )ھوت نم هداتعی ام قدصو هشونظ تءاس ءرم ا لكف ءاس اذإ ۸

 :لاقف ءاذه ٌرواجت مت :حدملا ّنِم ريثك ْنِم ُنسحأ باتع اذه
 رف 0

 اظ 7 2ك اًنم ليَ ذم 7 ف ' تاّدع ل عب ب ىذا

(1) 

)۲( 

 قف

)€( 

 ملو .«ىدبأ» لدب «ىدبأ» :هزجع ىوريو .«. . .انقلخأول : يناثلا ردص ىوريو

 یکب : يأ .ةلودلا فيس ينعي «مخيض نافجأو ‹ هيوبحم : نداش نافجأ» :(ك) يف هحرش

 . «هايإ ىقارفل ًافسأ

 ۳۲۵ ؛ هناويد يف يبنتملل وهو ءانتيمايم نع ًاریمض نكرت نئل :هردص
 . «ًاراهظتسا هحضوأو فشك دق» :(ك) يف هحرش

 .«شحوتساف ءَءاسأ هنأ كلذو «يبنتملا وه اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

~~ OAF ب 



 كيما ٠ ر »مم

 رملكتلاو هلعف 2 اهفرعأو همسج لبق نم ءرلا سفن ةن قداصأ . 1۰

 ر 2

 مدتي لهجلا ")نع ًاملح هزجآ یم هنأ مّلعأو يلخ نع ملحاو. 1

 ؟ةّلاعفأ تلباقو هند ْنِإ فيكف مدن ملحلاب هّتيزاج اذإ :يأ/

 مّسسَبَتْلا كراتلا دوجي تْيَرِج | سبام دوج يل ناسْنإلا َلَّدَب نإو 1
 سس م

 00 مولا ( يرهمسلا ٍردّصَك بيج عديمس لك نايتفلا نم ىَوُضَأَو 1۳

 اذإ ؛ٌرمألا ٌرهمسأ :لاقي ,ديدشلا ٌبّلصلا :يرهمسلا خمرلا :يعمصألا لاق
 و

 .هریسفت ىضم دقو .فانكألا ًاًطوملا : :عديمسلاو دتشا

 مرمرعلا سْيِمَخلا تاّبَك ليخلا هب تٌطئاخو ةالَفلا سيعلا هّدحَت تّطَخ .4

 :" راق .تعّلمف :ىأ «تطخ»
e 

 يا خلا طخ لال ةدّليو

 ضعب لاق ءةلمحلاو ةمدصلا : :«ةيكلادو . .«تطلاخ» ظَقل ًاضيأ هب براقو

 وبأ لاق. بلا نم اهثجرخأف .ةبسلا  ٌةَنْعَّط ةبكلا 4 هتّدعط : :َرَخآ نعطو ؛برعلا

 ؟رّبَدلا ٌةَقَلَح يهو ,ةّيَسسلا ب ُهّنعط فيك : :متاح يبأل تلق ,نّسحلا نب دمحم ركب

 .ةنعطف دخيل ٌبكأش هدي ْنم طقس دش ناك هَر نإ ! ينب اي: ٌلاقف

 ٍمَفلاَو يرَفلاَو فكلا 2 اهتكلو هنانسو هفيَس اي ةع الواد

 هقلذت ةَنَوَم يفك نمر د ملسو هيلع ُهَللا یلص هللا لوسر لوق وحن اذه

 .جرقلا :بّدَبَدلاو .نطبلا :بقبقلاو .ٌناسّللا :قَلَقّللا ؛(ةّنجلا لخد هبّدبذو هبقبُف هيقِبقَو

 مُمّتَمِب هَل لاَمَف لُكألَو ٍلعافب ل ْيمَجْلل واه لک مو.

 .«ىلع» :(ك) يف هقوف )١(
 . «رومألا ىلع ءيرجلا ديسلا : عديمّسلا» :(ك) شماه ىلع (۲)

 . ١۷٤۷ص هيف هداشنإ داعأو ء۷۱۸ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس (۳)

 . ٥۲ ؛ةجروف نبال حتفلا يبأ ىلع حتفلا رظنا (4)

 رظناو ۳١۷ /۲ ؛ينولجعلل ءاقخلا فشكو « ٠٥١ /۷ ؛يدييزلل نيِقّتلا ةداّسلا فاحتإ يف ثيدحلا (0)

 1 . رش يفك نم»و .٩ . .رش يقو نم» :هتياورو .(ببق)و (ببذ) برعلا ناسل

- OA ب 



 يفشل مكحلا نب ديزي لاق وها انأف د يلا ني دوه :لاقيإ

 .عماس وهف ٌعمتسو ,ملاع وهف ملَعَو ءرذاح وهف رذح :اولاق امك .هيلع «واه» َءاجو

 ")هدأ َنْيِدَّتْهَي ل ْيَخ قباوس  اُهْنِإَف ماركلا كسلا يبأل ىدف .۷

 ةر ر ور اا رس ما 5 « ل رار

 “۳یم قلَحو بحر قدح ىَنإ هءارو نصخش دق ردجُمي رع

 .ةرفلا قارش ههجو ےب قرشي هدجم امّنإو ,ههجو ب ةقيقحلا 2 ضايب ال :يآ
 ةلمجلا نسح : «مهطم»و . ًالثم كلذ برض ,هَقلَح ولعل هيلإ نهَراصبا نضر : :«نصخش»و

 .هركذ یضم دقو ٠ .ليصفتلاو

 ا

 مَعَ هّمادَق ةَفقو فِقُف اهّسفن ةسايسلا كتم تعم اذإ 18 ٠

 مم م جيد م )0

 ("لدركتلا َلُيِلَقَوَأ يعاسملا فْيعض ىَرَي نآرذعلا أ هءار نم ىلع قييضُي . د

 ,ءاجهلا ىلإ هلق نكمي يذلا جيدملا نم اذهو .ةانركذ دقو ««هآر» ینعمب «تءار»

 .ًاميدق هيلع تهين دقو

 ١ يمّدقا :اهل لوُققَي نم ًالْيلَق ناكو 2( تّمَجحَأ ليَخلا اذإ روفاك لثم نمو ©

 ۸41/۱ ؛ةيرصبلا لئاسملاو :(-7"- نويومأ ءارعش) ٥ ؛ هناويد يف يتلا مكحلا نب ديزيل تيا )1(

 تايبأ حرشو ؛7505/117 ؛يناغألاو , 1١ ؛ يلاقلا يلامأو ۳ ؛ بدألا ةنازخو

 نبا يلامأ يف يفقثلا مكحلا نب ديزيل وأ هير دبع نب ديزلو . 14١/6 ؛بيبللا ينغم

 .(يوه) ةغالبلا ساسأ يف ةبسن البو . ١/ ۲۷١ ؛يرجشلا

 ناك حدملا نوتف يف ذخأو ءًداوشلا ركذي مل ول» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 4

 . ؟نسحأ

  (T)يلي امك حرشلا (د) يف دروأو .؛هيف بيع ال يذلا لماكلا : مهطملا» : (ك) يف اهمامأ بتك :

 ملو . «هدجمامتإو ههجو يف ةقيقحلا يف ضايبال ٌرغأو «ليصفتلاو ةلمجلا نسح : مّهطم»

 لمكي .

 .«هآر ىنعمب» :(ك) يف اهتحت بتك )٤(

 . «ءاجهلا ىلإ هبلق نكي ات اذه» :(ك) يف هحرش (5)

 .لادلا مضي (ك) يف اهطبض (7)

 سه مراه —



 ٍمشَلَتْملا سراَفلا تاوُهَل ىلإ  لصاو عقتلاو ' افرطلا تابت يدش ۲

 مدلاب ضيبلا بضخي اره لمآو ادعلا ىلع ًارصت كتم وجرأ كسملا اب .۳

 ()مُصَتَتلاَماَمَم اهيف اقشلاميقأ  ةاحو نْيدساحلا ظّْيغي ًامّويَو .4

 9 هوو رمد 7 ce م
 رموثلك نب نبا لاق . (9:صّقبو دمي «ءاقشلا»

 اج اللة تمامآ اهاقش كري مل ءاطمش ًالو/

 )رق رخآلا لاقو
 ع ہے ا

 .كلذب معنتأف ءادعألا برح 4 یّقشأ : 0 يأ

 ملظي بئاحسلا ريق نم رطاوم دري نمو كاذ لهأ الإ جرأ ملو.

 ."ًروفاك هئاجرب ُهَسْفَن مّلظ دق هّلأب فرتعا تيبلا اذه هيلع تارق ان
 2 2 . ٠ ر 37

 ميا ماهتشا قوشملابْلَقِب  اهّوحَت ترس امرصم 2 نكت مل ولف.

 اهطبضو ءاهانتبثأ امك حتفلاب ناويدلاو (د) يف اهطبضو .(ك)و لصألا يف اهطبضي مل )١(

 . ءاطلا رسكب يدحاولا

 . نيدهاشلا ادع «لصألاك حرشلا (د) يف دروأ )م

 «. . .يأ» :هلوق ىلإ (د) نم اهدعب ام طقس (۳)

 27180 ١/ ؛برعلاراعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بتك رئاسو 4١: ؛هناويد يف موثلك نب ورمعل تيبلا ()

 ء157/5 ؛ناويحلاو :204 /۱ ؛ىضترملا يلامأو :,7 ؛ صصخملاو «(طمش) سورعلا جاتو

 سورعلا جات يف ةبسن البو .(ننج) برعلا ناسل يف ىشعأللو . ۳۳١١ ؛نارفغلا ةلاسرو

 . فيحصت هّلعلو «ةدحوملا ءافلاب (اهافش) جاتلاو ناسللا يف دروو .(ننج)

 .هيلع رثعأ مل (5)

 ياتلار )ي )0

 دحاو ناك ُهَّنإف « ةلودلا فيس ملل اقوم ناك ول» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف )۷(

 الو ,ًايرك روفاك ناک دقو «ٌدنم فّلخ يف ةعمطأو ؛هل َهَّبش يآرلا ءوس نکلو نالا

 . «ٌةحلصُي هلأ نظ ثيح نم هسفن ىلع هَدسفأ ُهَنكلو «ةلوّدلا فيس ىلع سايق
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 ر ما 4 2 5 تر ر a ما مدس -

 بد 1 و لئابق بالك يلي بت الو “ید تالمح ليثلا خ اهب نأك لئابق بالك ىليخ تحب 7

 ةلأسو هيف ام انركذ دقو .ًارطضم اهتكسأف . يملا حتفب هب «تالمح» ةجولا

 لب : :لاقف ةرجملا نم ليج اذه أ ًءادعألا مليدلاب ُديرتأ : هل ٌلاققف ,رضح نم ضعب

 ؛ "جلا لاق. ليجلا اذه مسا مليدلاب ٌبرعلا تقطن دقو ؛مجملا

 قے شا اكلعصُما ةَقَوَر الإ زسه

 ٍمِسْنَم قوُف ًارفاح ًالِإَرَتَمَلَه فئاق َنْيَع انّراثأ تَعَبتا

 اكاردخ 8 آلا لوقك اذه

 ارفاوحلا يطا راثآب ّنفّصخ امَدْعَب سيلا نا اي یراق ىلوأ

 اذإ ىَّتح/ ءليخلا اوبّتجو .لبإلا اوبكر ٌةلحٌّرلا مهيلع تلاط اذإ اوناك َّمِهَّنَأ كلذو
 :(!لاق .ليخلا ىلإ اوُلقتنا ةراغلا اودارأ

 بيناطألا ْدَقَع تَّقلَف دف َنَُضُكَرَي ا هطاحَج اهاياوُر تاّيقْحتسْسم
2 

 2 ره ر

 “طفلا. لظب ترْدكساو ليلا نم َترَمْعَت ىَّتَح ًءادُيَبلا اهي انمّسو .9

 ٌراثآ ثراصف ٠ اهيف كلاسل رئأ ال لق ٍضرأ 4ب اهب انرس : :يآ ««اھب انمسو»

 ًايرش هنم ثيرش : «ترمغت»و . .ٌةّمالعلا يهو ءاهل ةمّسلاك لبإلا مسانمو ليخلا ر رفاوح

 ليجلا اذه مأ ءادعألا مليدلاب ديرتأ : هل ليقو «ًارطضم تالمح ميم نُكس» :(د) يف هحرش )١(

 .«مجعلا لب :لاقف «مجعلا نم

 باتكو : 470 /۲ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن الب تايبأ ةعبرأ نم ثلاثلاو لوألا امه ناتيبلا (۲)

 . ٦۲/١ ؛ميجلا

 .۸۹ص لوألا دلجملا يف هجيئرخت قبس (۳)

 «(بنط) ةغالبلا ساسأو ء(بنط) برعلا ناسلو «484 ؛ هناويد يف ينايبذلا ةغباتلل تيبلا (4)

 نبا ةياور يهو «ةيحاض حملا لهأب َنُدْغَتسا ىّتح :هردصو 3١*. ؛ةغللا ةرهمجو

 بيذهتو «(بنط) برعلا ناسلو «۲۳۳ ؛هناويد قحلم يف لدنج نب ةمالّسلو . تيّكّسلا

 .(بنط) سورعلا جاتو 0758/17 ؛ ةغللا

 امّنإو ءريغّصلا حدقلا وهو ؛رمغلا نم وهو ءًاليلق ًابرش تبرش ترّمغت» :(ك) يف هحرش (5)

 .«ةدودكم هتدرو اهنأل ءًاليلق تيرش
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 ثتيرش امّنإو ءٌرصم لبج ملقا ,ٌريغصلا حدَقلا وهو «رمفلا» نم وهو ًاليلق

 ('وِّيفُط لَو ىرت الأ .ذئنیح نئّئيح اهيرش لقف ءٌةدودكُم هيلع ثدرو اهّنأل ؛ًاليلق

 1 براشَف فاطللا اهات اننا
١٠١٠١ 7 6 1 

 .ّرْخآ ًاريسفت ٍلْيَمّطلا ُتْيَب رسه دق هنأ ىلع 0 0
 020 ر سا را تس ےس

 يمولو يريشم هيدصقب تيصع هريشم يصاصتخا 2ے يصعُي جْلبَأو ٠.

 0 .ليمجلل جيو جلب :لاقيو اروضاك ينعي لبا لطبو ؛ يآ 10 ت

 7 لام م١ لعل عم مما جماع ما ع د
 :هلوفو . يبنتملا هح دمي مل هنال ؛ةيازتح نبا هريزو «هريشم» ب ینعیو

 وه مه نام هلا 1 5 1
“aيمولو يريشم هسيدصقب تيصع 00 335  

 :هّلوقو .كاذ لَها سيلف هدصقت ال :هل ليف هّنأك ءءاجهلا ىلإ هَلقن زوجي امم
 وه اذه. «يمئاول» :لاقل ءاسن دارا ولو الاجر ىع ُهّنأل ؛كل ثركذ ام ُدّكٌؤي «يمّول»

 ,ةلزاعدو «لدع»و «لذاع» هلثمو .فصولا نم «ةلعاف»و «لعاف» باب 2 رهشألا

 يلع ريشي ناك نم «تيصع» دارأ هَ تيبلا رهاظ ؛ هيلع یت ر يذلاو .«لذاوعدو

 . ورك تمدق ام ىلع ىنعملا بق نم ٍهيفو هنع يدعبل :ةيهاركو ءةنم ًاحش ماقملاب

 ٍمَجْمَحُْم َرْيَغ ٌرْكّشلا ِهّيَنِإ تقسو ردكمريَع فْرُصلا نإ قاق.

 8 78 سام حا لطم رک رو
 سيل :يأ «مجمجم» [ريغو «هاوس نمب ضرعي ءهريفك يلع هردكي مل :يأ]

 . 77ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس (۱)
 نم ىصع يأ» :«تيصعال تحت بتك مث ««ءاجهلا ىلإ هبلق نكمي ام اذهد :(ك) يفهحرش (۲)

 .«هدصقت ال : لاق

 سلا نع رت قنا هتبأهدرغم تی وهو ؛ 0:1 ناوی يرتتكل تیا 2

 ول ؛ءاجهلا ىلإ فرص نأ لمتحي «لاق امك ىنعملا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف 4

 نانتمالا لعلة الف يدم تیار اص نأ نويل تشارك

 . «هنيعب لجر ىلإ ال < هلم ليحرلا نع هاهن ْنَم نايصعو دصقلاب ديمحتلاو

 .رسفلا رشق نم ةدايز 2(
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 سرق 2 رفق يس

 :("1ريَتك لاقو . مد ىلإ ةراشإ الو بيع هيف
 ربع ي رو ت 5 و مقسما ى رو ر 2 مكساج < طسريم 7

 عسلضأو ريسمض يسنم هسعْلْضَت ًامجمجم داؤسفلا 2 ادو متكأو

 ريب اسمع

 ةحيدم هّيط نم ةتركذ امب دهشي ًاضيأ )تلا اذهو ؛ةنع ٌىَرَوَم روتسم يأ
 .ءاجهلا ىلع

 مكحاف َكَيأَر تمكح دقو ًاثيدح اني مُهَلرَتْخاَف كالمألا َكَتِرَتْخا دق "1

 هلوق هّلثمو ءهبصنض .هيلإ «كّترتخا» لصوف «ْنم» فذحف «فالمألا ّنم» دارأ

 رتخاف» .ملعأ هّللاو .هموق نم :يأ ,ء4ًالجر ¿ نيعبس ُهَمْوَق ىّسوم م راتْخاَو» :ىّلاعت
 ت و

 .مهَدنع ًانسحّتسم اراتخم ناك هوعمس اذإ ًالعف يب لعضا :يأ ,«ًاثيدح انب مهل

 مع 2 2 مام عمل

 معتم فك مهُيف فك ْنَمْيَأَو ٍنيسحُم هجو ىرولا 2 هجو نسحأف .+

 معمم لك ىلع ًامادقإَرَثكأو ٠ ًةّمه فرا ناك نم مهفرشأو .
 سمع و رەو ع وور 2 ياعم مم

 ةمرجم َةءاسموأب حم رورس | اهب ذرت مل اذإ ايندلا بْلْطَت نَمِل ."5

 0 ىتشعألا لوقك سفن بطاخُي هلاك
27 023 

 ؟ادّمْرأ هليل د كانيع ضمتغت ملأ

 .(د) نم هدعبام طقس )١(

 ريثكل تايبأب هقلأو « ينج نبا نع ققحلا هلقن دقو « 409 ؛هناويد يف ةّرع ريثكل تيبلا (؟)

 رحبلا اذه ىلع ةليوط ىرخأ ةديصق ريثكلو .ركذ امك ةيرصبلا ةسامحلا نع اهلقن

 .اهيف تيبلا دري مل «يوّرلاو
 , ياس رفارف )۳(

 : هلوق نوكي نأ زو جیا : حل ديحولل قيلعت لصألا يف 05

 ٍمَجْنَجُنرْيَغ َركُشلا هيلإ تقسو

 انه هلوق ف سیلو لا همجمجم رم ىف هلك :يريخ همجمجيب امك سيل : يأ

 1 1 1 . ّرگذ ام ىلع هب ٌمطقي
 ) )5؛فارعألا ٠١١ .

 . ٤١٤ص لوألا دلج لا يف هجيرخت قبسو ءادّمسْلا ميلّسلا داع ام كداعو :هزجع ()

 م م/84 ~—



 ب أضيأ وهو 3 !«ريدُق ميش لگ ىلع هلا نأ مّلعا :لاَف» :ًارق نم ةءارقو

 اميف هايإ هباطخب ٌةّطلخأ هارت الأ ؛ًاروفاك بّطاخ هناك ,ِهزْسَر نم ُهثركذ يذلا وْحَشلا
 ترک مدر

 :(0لاقف ؟دْعَب اميف ًاضيأ هبطاخ مث ؛ُلْبَق

 مّصعمَو قنع لك كام كمسا نم ِمْدُحَف َّقَوُف يذلا رمل لصَو دقو .

 :هدعب هلوقب اذه رس دقو ؛ًاناسنإ وأ ناك ًأسّرف يح لك كلام َتنأ :ىأ

 ررر هل ص

 مسومريَق ناريثلاب ناك نإو هلك ليَخلا بكارلا ناوّيحلا كَل .۷

 مَلَعاَف كَراظتْنا ا هيلث تريصُف  هَتِمَسَق يتايح مك يردأ تنك ولو .۸

 مُنَقَتملا رداَّبلا ظحي يل دف  تئاف رهدلا نم يِضْمَي ام َنِكَلو 9
 ة2 م مساق م و ° و سم

 ملَسمْلا دوق سفنلا َكْيَلِإ تدقو ةبحم يل هب ىضرت امي تيضر . 4٠

 مئا مو ينم ملو  ُهَداؤُف طْيِسَولا ناك لَم كفو.

 . نمحرلادبع يبأو سابع نباو ءاجر يبأو يئاسكلاو ةزمح ةءارق يهو ء١۲۵۹ ؛ةرقبلا )00(

 277١/7 ؛يسوطلل نايبتلاو ۲۹۹/۲ ؛طيحا رحبلاو , ۱ ؛نمحرلا هب مام ءالمإ :رظنا

 ۲۹۱/۲ ؛نآرقلا ماكحأ عماجو ؛ 54١/8 ؛يربطلا ري ريسفتو 247 ؛ينادلا ريسيتلاو

 عمجمو 2711و ۳۱۲/۱ ؛فاّشكلاو «184 ؛ةعبّسلاو ٠٠١« ؛هيولاخ نبال ةجحلاو

 2371/7 ؛يزارلا رخفلا ريسفتو 2179/77/١ ؛ءارفلل نآرقلا يناعمو ؛787/7 ؛نايبلا

 ةيآللو ١/ ۳۷١. ؛طيسولا رظنا ءةزمح ةءارق اهنأ يدحاولا ركذو ۲١١/۲ ؛رشنلاو

 .«مّلعأ :لاقإ : يه ةينآرقلا ةءارقلاو . ىرخأ تاءارق

 . «أروفاك هب ديري وهو ءِلّتلا جارخإ هجرخأ» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۲(

 . «همّلکف» :رداصملاو (د)و (ك) يف (۳)

 هم ه4 ىادس



 6 ”هه)

 ٌلبقأ اذإ هنع فرصتتو ءُليّللا لبقأ اذإ هيتأت تناك یّمح فصي .رصمب لاقو
 ١

 : تع فارصنالاو روفاک ۽ ءاجهب ضرعيو .قرعب راهّتلا
 روز هر

 مالكلاَقوَفهِلاَمَق عقَوو مالكا نع لِجيامُكُمْولَم ١

 ماكل الب ٌريجُهلاو يهجوو ليلد الب ةالتلاو ينارد ./

 فّدح اًملف ءريجهلا عم دارأ امهيف لوعفم امهّنأل ؛ 0 «ريجهلا»و «ةالفلا» بص

 كلذ ىرجف امهلبق لعفلاب نيمسالا بصنو ٠ :ىتنعم لا 2 اهُماقم «واولا» » ماقأ «عم»

 .ةبشخلا عم :يأ .ةبشخلاو ءاملا ىوتسا :كلوق ىرجم

 ماقلاو 1 خانإلاب بعتأو 1 انهو يدب حيرتسأ يئي وب

 .ريجهلاب :ىأ .«اذه»و ةالقلاب ««یذب»

 3 "25 4202 2 ر ر ۹ 7 ور

 "ايماقب ةحزار ماغب لسكو ينيع ترج نإ يلحاور نويع .4
  Eنيل ه ل و م a e ريو

 راق «بعتلل ةفانلا توص : «ماغبلا»و ماترسف دقو ؛تريحد : «ترح» .

 2١47/4 ؛نايتتلاو « 37/6 ؛يدحاولاو , 175/5 ؛دمحأز جعمو ء۷٤ ؛هناويد يف ةديصقلا (#)

 . ۲۷۲/٤ ؛يقوقربلاو ؛04 /۲ ؛يجزايلاو

 اذإ هنع فرصنتو ليّللا لبقأ اذإ هاشغت تناك ىَّمَح رصمب بيطلا ابأ تلان» :(د) يف ةمدقملا )١(

 يفو . «ةئمثالثو نيعيرأو نامث ةنس ةَّجحلا يذ يف كلذ يف لاقف «ديدش قرعب راهّتلا لبقأ
 اذإ هنع فرصنتو «ليّللا لبقأ اذإ هاشغت تناك رصمبوهو « ىَّمُح بيطلا ابأ تلانو» :(ك)

 اهب فغشف «ليحّرلاب ضّرعُيو دوسألا مذيو ؛ ىّمُحلا فصي ؛لاقف «قرعيف ءراهنلا لبقأ
 ةنس ةجحلا يذ نم نيقب عيرأل نينثالا موي كلذو ءهتءاسف «دوسألا اهدشنأو ءرصم لهأ
 . ةطوطخملا كلمت ىلإ ريشي متاخ (ك) يف شماهلا ىلع اهمامأو .«ةئمثالثو نيعبرأو نامث

 نإ اهّلثم ةميهب انأ يأ . بعتلل ةقاثلا توص ماغبلاو «تريحت :ترح» :(ك) يف هحرش (0)

 .؛ةييعملا : ةحزارلاو «بعّتلل ةقانلا توص ماغبلا» : (د) يفو .«ترح

 سلاجمو ء1۸ ؛ةاحنلا ةركذتو ۳٠١ ؛ديز يبأ ر داون يف يوّهّطلا قَّرُخْلا يذل تيبلا (۳)

 وذ وهو «طرقلو ء(مغب) سورعلا جاتو ء(اقع)و (مغب) برعلا ناسلو ١/ ٠١١ ؛بلعث

 سه - 8۹٩



 ےل +

 قاشلاب كريغ بيوىهامو ًاقانع يتاحار ٌماقب تبسح

 :("!باتكلا تايبأ نمو

 اهُماقب الإ تاوص | اهب ا! يلف دَ قوم ةد E تفي د دن

 :هانعم :لاقف «تيبلا اذه ىنعم نع هّتلأسو .اهانّركذ دقو. ُةييعْلا : ةحزارلا»و

 ةميهب انأف .ترح نإ :يأ .يمافب نهمافيو ينيع يلحاور نويعف ينيع تراح نإ

 .ةساح الب رامح تنأف « اذك تلعف ْنِإ :لوقت امك نهتم

 ()امققلاَقْرَياهَت يدعىوس | «ااهرّيقيهايملا درأد قف .5

 ده ؛ةرطام اهّنأ ل كّكشت مل ةقرب ٌةَنم ةباحسلل تدع اذإ برملا :بوقعي لاق
 ر

 .ةَّقنلا ىلع اهعَبتَتُم .تقس

 ابا ةقرب هئم انددع اذإ : :لاق .قيرشلاب يل مَع ينربخأو كللذ/ يرجشلا ريل لاقو

 .ايحلا اوُهداصُي نأ ىلإ ٌرثكأو لقا وأ رشم هءارو اوراس اميرو :لاق كشن ملو ءايحلا

 مامتلا ىلإ ديحولا جاتحا اذإ اذِإ يفيَسَو يير يتَجمل مدي. 5

 ماعتلا خم ىوس ئىرق سيو | ًافّيض لخُبلا لهأل يسمأ 0

 .ُةّنَبلا دازلا دجأ مل ْنِإو ؛ليخبل ًافيض يسمأ ال :لوقي .ةماعتلل خم ال

 مساي درو دق ناك نإو «(طرق) سورعلا جاتو «(قدع) برعلا ناسل يف يوهّطلا قرخلا
 . (بيو) برعلا ناسلو 2707/7/١ ؛فاصنإلاو 1١/١: ؛ بعث سلاجم يف ةبسن البو . ًافيرحت طير

 132/8 ؛رردلاو ١١٤و ٤۱۸/۳ ؛بدألا ةنازخو ٠٠١/۲ ؛هناويد يف رل يذل تیا )00(

 «(مغبو (دلب) برعلا ناسلو ؛ ٤۳٤/١ ؛بهذلا نيع ليصحتو ء۲١۳۳ /۲ ؛باتكلاو

 2816/١ ؛ينومشألا حرش يف ةبسن البو .(دلب) حاحصلاو « ٠٠١ /7 ؟بيبللا ينغم تايبأ حرشو

 « 401/5 ؛بضتقملاو ءالا' ١/ ؛بييللا ينغمو ۷۲۹ /197744و١718/1 ؛ينغملا دهاوش حرشو

 لس ؛بيبللا ينغم تايأ حرشو «41 /8 ؛نيعلا باکو ۱ ؛ عماوهلا عمهو

 هانتبثأ ام باوّصلاو . يناثلا تيبلا هيلإ هرج خساّنلا نم وهس هلعلو ««ليلد الب» :لصألا يف (0)

 . ًاعيمج رداصملاو (د)و (ك) نع

 اهنأ وشب مل ةقرب ةثم ةمامغلل اودع انإبرعلا : بوقعي لاق» :(ك) يف تيبلا حرش (۳)

 . «رثكأ وأ لقأ وأ ًارشع ثع هفلخ اوراس امّيرو . تقس دق اهنأ ني نيقثاو اهنوعبتيف ةرطام

 س 0 ¬



 ")استتباب ماستبا ىلع تْيَرِج ًايخ سالا دوراسص اسمو ۸

 ماسنتألا ضعُب هَبهئَأِيمْلعل  ٍهيفّطصأ "نم ذك ثأ تربصو .5
 (9ءاسّولا ىلع َنيِلِهاَجلا بحو طعاصتلا ىلع َنوُلقاعلا بحي ٠. ما ر 7 ملام م مام م 0 0
 د اتيمگلا لاق. نح اذإ ٠ ًاماَسَوَو ماتو مسوي لجرلا سو لا 2 مم م سل عش م م لم عل مع مما م ی
 e مَع سب مّ 2مم

e2  
 .ةمالعلاو رثألا : «ةبقعلا»

 ماركلا نم هدجأ ملام اذإ يمُأَو يبأل يخأ نمافتاو.١

 مالا قالخأ د الوألا ىسّلع ًاريِتَك اهيلْغَت دادجألا ىرأ 7

 .هدج نع هَقّلحب دعب ًاميئل دّلولا لعضو ًاميرك بألا ناك اذإ :يأ
 م

 اء امم دج ىلإ ىّرمْأْنأي ٍلّضَف لك نم عناقب تسملو ۳ 8 مق م

 ماهكلا مِضَقلا ةو وُبْنَيَو السَحَو دق هن نمل تيجع.4

 ماتسس الب يطارد يال يلاعملا ىلإ قيرطلا دجي نمو .6 5 2 52 م 2 رو ماض

 1 ںیرر : سانلا ب ر لا ىّ َنيرداقلا صْقَنَك ايش سائلا بويع را ملو.

 «هيلإ مستي ال راصف تيبلا اذه دشنأ ىتح هيقل اذإ هيلإ مّسبتي روفاك ناكال :(ك) يف هحرش 0(
 . اهانمسر امك «ْنَم فد :(ك) يف اهتحت بتكو ء«نميف» :(ك)و (د)و لصألا يف اهمسر )0

 .«رهاّظلا» :(ك) يف اهتحت بتك )۳(

 برعلا ناسلو ٠١« ؛تيمكلا تايمشاه حرش يف يدسألا ديز نب تيمكللاتيبلا ()
 يف امك نيعلا ٌمضب ءةبقع» انطبضو .(مسر) حاحّسصلاو ء(مسو) سورعلا جاتو ء(مسو)
 .رسكلاو مّضلا اهيف حصيو «لصألا

 هدعيو ء(١١) تييبلا دروأ ذإ «خسانلا نمّوهس وهو «لصألا نم (۱۳-۲۹) تايبألا تطقس ()
 نم (۲۲) تيبلا حرش طقسو ء(د)و (ك) نع اهانتبثأو «ةحفصلا سفن يف ةرشابم )١١( تيبلا
 نم (16) تیبلا حرشو «(ك) نم (71) تيبلا حرشو ؛(د) نم (۱۹) تيبلا حرش انلقنو ؛(د)
 .ًاضيأ (د) نم (۲۸) تيبلاو (د)

 س ۹ ل



 يمامأ هاو 01 باكرلا يب بحت يئارو الف رصم ضرأي تم

 و 2 هم 3 م ةر ر رر 5 - هلم

 ماع لك ُهَءاَقِللَمَي يبنج ناكو شارفلا يسنلمو .6

 يمارُم بعص يدساحٌريثك يداؤف مقّس يدئاع ليلَق 4

 ولو ءفصولا اذه ے2 انأ :لاق هداك ؛لاحلا هذه 2 هنأ ربخي ؛هلك اذه عفر

 .لاحلا هذه ىلع تمقأ يأ . بصتل ىضم امع َّربخأ

 و . ه4

 رهادملا ريغ نم ركسلا يدش مايقلا عنتمم مسجلا لسيلع.٠

 مالسظلا 2 ًالإروزت سيلف ءايَح اهي ناك يستَرئارو ١

 يماظع 2 َتُتابَواهْتَفاَعَه اياشحلاو فراطَتا اهل تلد ."؟

 :"رخآلا لوقك اذه
 3 و سس 2 موس #2 0 .٠ م 5 £ .٠

 .... مسهيلإ بدلا بط مل

 م ر همس 10 م« و 3

 ماقلا عاونأي هع ِسوُتَف اهتعو يسْفَن نع دّلجلا قيضي . 17

 مارح ىتعنافكاعاَنأك ينتلّسَم ينتقرافام اذ 4
 ا 3 هم هر م4 ¢

 ماجس ةعيرأب اهعمادم يرجتف اهدرطُي حبصلا ناك.

 .برَغ اهدحاو < ,عومدلا ي يراجم يهو ؛بورُقلا ديري هناك ,ةعيرأب : لاق

 ماهتسلا قوسشتملا ةَيقارم قوش ريغ نم اهو بسقارأ 5

 * مم رت 8

 ماظعلا برُكلا 2 كاقلأ اذإ رش قدّصلاَو اهدعو قدصُيَو .۷
 3 2 هَ همام اع هلي 2 3 ساه م

 ؟ماحّرلا نم تنأ تّلصو فيكف (تنب لك يدنع رهدلا تتي ۸

 .ةريثك هاود يلوحو ىلإ تنأ تلصو فيك :يأ .يهاوّدلا :رهدلا تانب

 .«يطملا» نايبتلا يفو .ناويدلاو (د)و (ك) يف اذك )١(

 .اهردصم ىلع عقأ ملو .اهنم ثلاثلا لمكي ملو «(ك) يف تايبألا تدرو اذك (؟)

 مهل 0£ -



 4 - م 0 3 95 و مدر مم ل امام عمار هايم
 ماهسلا الو قويسلل ناكم هتم قبي مل احرجم تحرج .4

 0 4 و همام مات هوم حمل
 ؟ماغللاب دواقملا ةةالصحم تاصقرمب ياوه يمرأ لهو .۱

 :"يسمَقفلا ر ٌراَرَلا لاق . مقل: هعمج 2 لاقي
TE 

 مقل امزارزأ أ بضعتم اربلا 2 ٌةّمزألا اهقلاوّس يت

 ماه صه م مارب مر

 ماسح وأ ةاسستق وأ يسب يردّص للم تیمش امير . ۳۲

2 

 “ماَدَقلا جست نمرمحلا صالح اهتم تصَنَخَف ةّطخ تَقاَضَو ٣

 لإ يش ةّمالسلا لاح ىلإ داع مك هب تدتش دتشاو اهبحاص "تکه لاح ذي َلْيق ام
 ا ممر

 ويت ةيئار هَل ةديصق 4ب ىّمحلا لدعم نب دّمصلا دبع َرَكَذ دقو . ُهنم ُنِسحأو هقوف اذهو

 .لضفلا عوفدم ريغ ًاعرتخم ًاقذاح دّمصلا دبع ناک ْنإَو ةديصقلا هذه زرط 4 تسيلو

 ."اهنم ثصلخف ةَ تقاض امتيرو :يأ

(01) 

00 

(۳) 

(4) 

0) 

 اذهو امهو «ناقرتفم ناتيب (-1- نويومأ ءارعش) 48١ ؛هناويد يف رآرمللو « هيلع رثعأ مل

 . ودبي ام ىلع ةعئاض ةديصق نم تيبلا

 ىلإ داع مث اهبحاص تكنأ لاح يف ليق ام : لصألاك (د) يف تيبلا حرش ضعب دروأ

 . (هنم نسحأ أ ىنعم ةمالّسلا

 . «تكنأ» :(د) يف

 : اهعلطم

 ةَرسمخلاو يسناوغلا تسسفعو  ٌءَرجُهامَيأ ىوسهلا ترسجه

 .رداصملا ةّمثو ۹۷ ؛ هناويد يف لّدعملا نب دمّصلا دبعل يهو

 امَّنِإو «نّسحلا عراب نسح هركذ يذلا صالخلا اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ْ : للا ديز لوق نم هّذخأ
 باحسلا ٍللَخ نم قذرلا جور اههْنمَنْجرَخَ ةَرسْئّقل نص

 . ؟نسحأ ها لإ ««قدولا» ناكم «َرمخلاِدو ««باحّسلا» ناكم «مادقلاد لعجف

 .(قدو) سورعلا جاتو ,(قدو) برعلا ناسلو 7 ؛ هناويد يف ليخلا ديزل تيبلاو

— ۹۵ 



 دع و سس سس

 25 5 مه مك مر اا 2 «ه ري دم 7

 مال السي دالسبلا تسعدوو عادو لب بيبحلا تقرافو ."4

 الس الب َدالبلا ثعّدوو يادو الب بيبحلا تقراف امّيرو :يأ

 اذهو .ُهل ةداع هذه ناو .تاعقد ةريثك اهَهرگ ءايشأ نم بره دق هنأ ديري

 :("ًاضيأ ملوف وحن

 ةد.

 ا  TES 94 2قم 7

 نمف هلم قارفنب يلف مدو لكم دوب تيلب نو

 ت ر 7 5 كر

 :لاقف ؛یمحلا ركذ ىلإ حجر مل

 مامطلاو كبرش ذ َكْواَدَو | ًائيش تلَكأ :بيبطلا يل لوقي

 ةا نلقي ملو و ,تلكأ :لاق كلذلو .ةمهفتسي ملو «بيبّطلا هربخأ

 هامل

 ماف ماقبل ايارسلا 2 ربعي نأ دوست .۷/
e 1 

0 

8 

5 

000 

(۲) 

(۳) 

(£) 

 يمازتعا مح امف ممحأ نإو يرابطصا ضرَم امف ضّرْمُأ ناف

 “مامحلا ىلإ مامحلا نم تملَس انجلو ىققبأ امف مدنا نإو

 ةر لوق نم بيرق اذه

 «ريسفتلا اذه يف باتكلا ب حاص بعت دقل ؛يرمعل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ا 1 1 .؟عجراا : لاق مث :ههللاب هذيعأف

 . 419 ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا

 طقف يناثلا دهاشلا (د) يف دروأ

 ء۱۸٨٤ ١/ ؛برعلاراعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بتك رئاسو ء۷١ ؛هناويد يف دبعلا نب ةفرطل تيبلا

 رعسشلاو ؛6١171/1و5١1/1و ٦/ 27/١٠ ؛ةفخللا بيذهتو :577/7 ؛ةغللا ةرهمجو

 ساسأو ٣/ ٤۹٥ ؛ناويحلاو 77/4 /هو ٤١٤/۳ ؛ةغللا سيباقمو ۱۸۷ ١/ ؛ءارعشلاو

 برعلا ناسلو ؛(ىنث)و (لوط) حاحّصلاو ؛(ىنث)و (لوط) سورعلا جاتو ء(لوط) ةغالبلا

 ء١٠١٠ ؛رعشلادقتو ۳1۸/١ ؛صيصتتلا دهاعمو ۳۷١ ؛نيتعانصلا باتكو ؛«(ىنث)و لوط)
 ۲٤۳ ؛قطنملا حالصإ تايبأ حرشو « 5١5 ؛ قطنملا حالصإ بيذهتو +197 ؛ قطنملا حالصإو

 س اا



 75 و هم 52 9ل 5 ا صر و و E ےل ور

 ديلاب هايشو ىخرملا لوطلاكل  ىّتفلا اًطْخأ ام َتَولا نإ كرمعأ

 :رخآلا لوف نمو

 ةتاق وه يذلا ءادلا هيو اجت ئارق هب ءادنم لب نإ

 ("داجُرلا تحت ئرك لمأَك لو داقروأ داهس نم ْعَّتَمَت؛)

 ال رْبَقلا ٌةَمْوَن نأ دارأ نوكي الأ وجرأو .«ٌّمَجَر» اهدحاو ءروبقلا : «ماجرلا»

 . اهل هايتنا

 :يدعلا لاق
00 

 قارفلاب ةباحصأ نقيأو
 م5 مم

 مَجّرلا حّيرض يوفق ىَحْطضأَو

 مانّكاَو كهابتنا ىَّنْعَم ىويس  ىَّنْعَم ِنْيَئاَحلا ثلاث نل.

 1 ؛ملعملا فوشملاو ۳44و

 . ۷۳۹ص يناثلا دلجلا ف هجيرخت قبس (۱)

 .Kk . .وجرأو» : هلوق نم (ك) يف درويسو . دهآّشلا ادع لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ )۲)

 . )٤۲( تيبلا دعب «اهل هابتنا ال» ىلإ

 .(= 1 نويومأ ءارعش) 747“ ؛ هناويد يف خرفلا نب ب ليدعلل تيبلا 2

 هم ¥ =



07) 

 :"اةضوكلا ىلإ ًارئاس ّرصم نم ّجرَخ نأ ىلإ اهافْخأو ءًاروفاك وجهي ءلاقو
 ؛ُملَجلاوُروُفاَك اي مجاحُكا نبأ ؟مركلا كلم يتاي قرطلا هّيآ نم ١.

 1 قرف رم ا ا 2 و م# سل مع سهم لص ر رمح 52 م

 مهَقوُف بلكلا نأ كب اوُفرعف مهردق كانك تكلم ىلألا راج .؟

  rءرعم 5 م روم ت 7

 .«تكلم»دي ال «زاجدب بوصنم «مهردق»و كافك مهتكلم :يأ

 رقوم اا ےب

 محرز اهل تّسيَن همأآ هدوقت َرَكَذ هل لحُف نم حبق ءيش ال.“

 لا علا َنْيِمِلْسْل داسو  مهسوقت نم سانأ لك ٌتاداَس؛/
 2 و 3 3 3 - 0

 :ىلاعت هلوقك ءمهَنم :يأ .«مهسوفُت ْنم» .لاملاو سالا نم لاَدرلا : «مزقلا»
 لوچ? ر

 .ًاييرغ سيل مكنم :يأ ,"0مكسْفْنأ نم لوسو مكءاج نفل

 م 4 ر م هم م - و 2 مدرب 2. 1 8 ٤

 ؟ممألا اهلهج نم تكحض ةمأاي مگيراوش "اوضحت نأ نيدلا ةياغأ .»

 . اهولصأتست :ىأ 44 اهوُمحَت ْنأ»

 مه ر ك و مريب مقر ب م ا ٠ رر رے

 ؟مهتلاو ساتلا كوكش لوزن اميَك هّماه يدنهلا دروي ىتَف ال ٦.

 قلاو ليطعتلاورهدلا هيد نم اهب ًبولقلا يذؤُي ةجح هتاف .۷

0) 

)۲( 

 قرف

)€( 

 « ٠١١/٤ ؛نايتلاو 1۸۸ ؛يدحاولاو 10۹ ٤/ ؛دمحأزجعمو : 547 ؛هناويد يف تايألا

 . ۲۸۰ ٤/ ؛یقوقربلاو ۳۹۰ /۲ ؛ىجزايلاو

 ًاضيأ لاقو» : (د) يف ةماقملاو .«هدنع نم جرخ دقو «ًاروفاك وجهي لاقو» :(ك) يف ةمدقملا

 . (ك) ةخسن نم 5457-547 ةحفصلا يف تدرو ةعطقملاو ةمدقملاو . «ًاروفاك وجهي

 . ۱۲۸ ؛ةيوتلا

 . «مکیراوش قلح يف اوحلت» :(ك) يف اهتحت

 (د) يف تيبلا حرشو . ًاعيمج رداصملاو ناويدلاو (د)و (ك) نم باوصلاو ««مدعلاو» لصألا يف

 . لصألاك

 ¬ م88 -



 ماظن ىلع ةيراج “دومألا تناگکو ريدم ءايشألل ناك ول :ٌةيرهدلا لوقت : يئ

 .اذه ىلإ اذه لصو ام

 اوُمَعَو يدلاب ًاموَق قدصي لو هتل ايزي نأ هللا ٌرَّدَقَأ 0.۸

 .ةناحبس هلل دمحلاو .مهبذگ ىلع ٌةَّلدألا تَماق دقلو ءاوقدص ام

 .(د) نم تطقس (۱)

 .(د) نم تطقس (0)

 .؛هتقيلخ يزخي :ةخسن يفد :(ك) يف اهتحت (۳)

 سه م9684



1) ۲۵۷( 

 :("!اضيأ هيف لاقو
 م رو e 32 مەر م م ها 04 9 09
 ؟مومهلا بلقلا نع هب لوزت ميرك ايندلامده كلامأ.١

2 2 2 0 35 2 0 . 2 . 

 ةميقملاراجلاهِلهأبرّسُي ناكّم ايندلامّد هك امأ.؟

 مسيمصلاو يلاوُلاواَنيَلع ىدبعلاو مئاهبلا تهباشت ٣.

 حيرصلاو م ةّيبلصلاو «ميمصلادو هيف لوقلا مدقُت دقو .ديبعلا : «ىديعلا»

 رخآلا لوق نم وحن اذهو .ئنعمب ُهَلك بْأقلاو صلاخلاو ّحّشلاو ْنضَحَلاو

 CK سوور لاو بكانا تبا شت يأل م يأ :تف ام اذإ/

 ؟مْيدَق ءاد مآ ساتلاباصأ ثيدح ءاد اذأ يردأآامو.٤
 م م6 . 2 همه مام ورک

 مئتي م هَنيبرحلا نأ دیبع ىلع رصم ضرأب تلصح .ه

 5 ¢ ر © e مە رال

 موو مر هتوح بارغ مهيف يياللا دوسألا ناك.

 و « 0 4 مام ما جب 1 و م ساو 9 مص م مع م و

 ميلح اي :قميحألل يلاقم اوهل تيارف هحدمي تذخأ.

 هيما ماس م

 ميئلاي :ىوأ نبال يلاسبقم ايم تيأر توجه نأ اكو ۸

 ةمْيَعَّسلامَّمَّسلا ىَنِإوُفْدَمَه ذو ذ2 رضاع مل۹

0 

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 ء٤/١١٠ ؛نايتلاو ء٩1۸۹ ؛يدحاولاو 2117/4 ؛دمحأزجعمو « 4/7 ؛هناويد يف تاسيألا

 . ۲۸۲ ٤/ ؛يقوقربلاو ۰۳۹۱ /۲ ؛ يجزايلاو

 . (د) نم «هيف» ةملك تطقس نكلو «لصألاك (د)و (ك) يف ةمّدقملا

 . هيلع رثعأ مل

 :ةانم دبع نب مي ينب وجهي «ريرج لوق نم هذخأ امّنإ» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ديلا امها :تّلئامْبتو ميد يع تيارو“ كإف

 . 71١ ص يناثلا دلجما يف تيبلا جيرخت قبس دقو

 .هاذ يفو» :(ك) يف هتحت بتكو ««اذهو اذ يف» : (د)و (ك) يف هاور

 سوو س



 ينأل ؛امهيف يل َبَّنذ الف :يأ ءاجهلاو حدملا 2 :يأ ««ءاّدلا ىلإ» :ىوريو
 1 1 1 مدح م

 .امهيلإ تررطضا

 ؟موُلَأنَمَف ءيبسملاملأمَلَو عيضو نم ٌةءاَّسإلا تأ اذإ ٠

 سو س



 وبأ ناك امم دن نم ٌةَحافُت هديبو .هل قيدص ةفوكلاب يلع لحد دقو ؛لاقو

 ءاهاّيإ هّلوانف كتاف مسا ًايوتكم اهيلعو ,هيلإ اهادهأ يديشخإلا | كتاف ٍعاجش

 : ارق

 "مسا هيفتلا نم ءيشو هملح اكتاف ينركذي.١
 رر رو ما صر

 همش ُهَحْيِر يسل ُهدسَجُي ينئتكتو ساب تشو. ۲

 «ةمش» ءاهلاو ؛كتافل «هحير» ےب ءاهلاو :لوعفم ا ٌفذحف ةدهع ٍساتب سل : يأ

 .دنلا نم ءيشل
 4 95 000 و 0 7 000 رر مام

 همأتدئواًمردتمتن وسلا يبس ست ياو ٣

 هر عري

 امهالك هنا ٌةديدش اهّنألو ةّنملاب ْبَهْذَت اهّنأل ؛كلذب تّيمس ؛ٌةينملا :«نوُنما»
 00 0 0 أ و

 : د لاق. نمو رك يهو .هجو
 35 3 6. 33 وتن ابرو نوتا نمأ

 ء۵۳١٠ ٤/ ؛نايبتلاو ٠۷۱١ ؛يدحاولاو ٤/ ٠٠١١ ؛دمحأزجعمو ٠٠۹ ؛هناويد ين تايألا (#)

 . 587/5 ؛يقوقربلاو ۳۸٦/۲ ؟يجزايلاو

 اهيلع ؛كتاف نم هءاج اع ٌةحاّفُت هديبو هيلع بيطلا يبأل قيدص لخدو» :(ك) يف ةمّدقملا (1)

 بيطلا يبأ ىلع لخدو» :(د) يف ةمّدقملاو .«بّيطلاوبأ لاقو ءاهأر قف ءهاّيإ اهلوانف «هّمسا
 دن نم ةحاّفُب ىلإ رظنف ءهرصمب كتاف هيلإ ىدهأ امم فئارط هيدي نيبو ةفوكلاب هل قيدص

 1 .«بيطلاوبأ لاقف ءاهتسحتساف ءآشوقنم كتاف مسا اهيلعو
 . «ديجب سيل «22يشال : : هلوقد : (ح) / ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (0

 اهب يثري « ءيلذهلا بيؤذ يبأل ةديصق علطم وهو «ٌعزجي نم بتعب سيل ٌرهّدلاو : هرجع 00
 يبأل تيبلاو .رعشلا نم ايلعلا ةورذلا يف ُدَُّيَو :ةعساو ةرهش تاذ ةديصقلاو هدالوأ

 راعشأ حرشو « 1781/7 ؛لضفملا تارايتخا حرشو «0 ؛تايلضفملا يف بيؤذ

 حرشو 217١ ؛تايلضفملا يف هجيرخت رظناو ٠1/١ ؛نييلذهلا ناويدو ؛ 5 ١/ ؛نييلذهلا

 . ۱۳۵۵-٠١١١ /۳ ؛نييلذهلا راعشأ

e - 



 :"دیز دز نب يدع لاق ؛عمجلا ىلإ اهب بهذي ْنَم برعلا نمو ٠ .«هيدرو» : :یوریو

 رفح ماضي نأ نم هع اذ ْنْمَأ َنيَرَع نوما - تيأر نم

 نحنو .«تدلو» 2 ٌعوفرم اهريمضو «ردت» ب َنييضوُكلا دنع ةعوفرم «هّمأدو

 اندنع َرايتخالا نأ لإ ءهيلإ انيهذ ام َنوزيجُي ًاضيأ مهو ءهيلإ | اويهذ ام ٌزيجُت ًاضيأ

1 

 هتمدق ام مهدنعو

 همضاهَناَه تَملَعْوتَو اهردص ىلإ مضَتام الو ٤.

 ,rage مدم م

 همّه ملام مقكتكلو هُلاَمَمْهَل كولمّرصمب.ه

 گل و

 .هريسفت مدقت دقو ةثمه : يأ ةمهد/

re 

 همد مِهِدْمَح نم ُدَمْحَأَو هلْخُب مهدوج نسم دوجا 5

 همدع مهدجو نم عقنأو هوم مهشيع نسم فرش .۷

 MO Fu mu 3 وو 5 ر ت معن رو

 زجارلا لاق .ينغ :يأ .دجاو لجرو «ىتغلا هلك دجولاو ءدجولاو «دجولا»

 دجاولا تقلا هلل د محلا

 :رخآلا لاقو

 دجاولا يلا ىلإ يدها مر يسَنَمَرَو يبصلا بح ينبحأل

 “مرک هيف س رْمَحلاَكَت هد لمع ةه دينمو. ۸

 . 11۸ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس (۱)

 ؛مهّلوق ٌزيجنو اذه انلوق َنوزيجي اوناك اذإ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 00

 لامعإ !نوراتخي مه امّنإو ٠ هيلإ نوبسني فالخ مّن سيلف ءمهدنعو اندنع انلوق ٌرايتخالاو

 هلال ؛«تدکر» وهو ؛يناَّنلا لامعإ ًنوراتخي نويرصبلاو «هردت مّلد وهو ؛ لوألا لعفلا

 ا نم بيرق

 "هلع رثعأ ما )4(

 هيلع تداع مث « مهيف عّرطتف ؛ ساّنلا يف اهي ناكو ءةّنملا تناك هنم : يأ» : (ك)يفهحرش (0)

 . «رمخلا ريكذت يكح دقو «مركلا اهّيَفَسف تداع مث «مركلا اهّلصأ يتلا رم اك راصف «هتكلهأف

 هسا ا —



 ,هتكلهأف ,هيلع ثداع م مهيف عرفتتو ءِساَّنلا ب ٌةينملا ثبنت تناك هلم :لوقي
 تل ل رے وپ

 اهيقسف تداع مُك :تجرُخ ةنمو .مركلا اهّلصأ يتلا رمخلا ىَرْجَم كلذل ترجف

 ؛ذّيبَتلا ىلإ اهب بهذ كلذ لعف نمو غل اهريكذتو «رمخلا» رك ءهيلإ تندرو ,مركلا

 :("!لاق .ٌرعامشلا اهركذ امّيرو ءىَّكْنَأ رمخلا :ءارفلا لاق .رَكْذَم هّنأل

 رْمَحلا ُلَمْمَيام بابا لابنالوُمَه اتناكَف انك :هللا لاق نانْيَعَو

 :'ناعف .ثينأتلا ىلإ ٌعَجرف .هُتمهفتساف ,مهضعب يندشنأ اذكه :َلاق
 لال ءاعب ٌةَجوُرْعَم طم سالا نم قلاب ّرَمَخلا نأكو

 :"نونجملا لاق .كل ٌتّركذ ام امّرَكَذ ْنَم َةّلع نا الإ
 - ع

 يباع للا رخأ باحسءامب | ٌةَجَشَّرْمَخلا اهبايثأ ىلع ناك

 .“ اهجش» :ًاضيأ ىوردو

 ةلاسرو ؛«١7 ١/ ؛ىضترملا يلامأو ٠٠۲ /۳ ؛صئاصخملاو 0۷۸/١« ؛هناويد يف ةمرلا يذل تيبلا_ (1)
 طمسو «۲۸۵ /٤و 1/۲ ؛ةيوحنلا دصاقملاو : 357 ؛يناغألاو 797 ؛نارفغلا

 ةلاسرلاو : 514/1 ؛ينغملا دهاوش حرشو ۷١« ؛حارتقالاو ء,/0 5/١ ؛ءيلآللا

 . ٠٠٠١ /۳ ؛ ةيرصبلا ةسامحلاو ء١٠١۱ ؛ ةحضوملا

 جاتو ء(قتع)و (طفس)و (طفسأ) برعلا ناسلو :50 ؛ هناويد يف ريبكلا ىشعألل تيبلا (۲)

 . (طفس) حاحّصلاو ؛ 14/117 ؛صّصخملاو «(قتع)و (طفنس) سورعلا

 لزانملاو 2387 ؛نويعلا حرسو ء۱۲۸۲ /“ ؛ةيرصبلا ةسامحلاو ء ٠١١ ؛ هناويد يف ىليل نونج تيبلا

 ناويدو «578/5 ؛ةغالبلا جهن حرشو 4/7 ؛بدألا ةنازخو 295١ ؛رايدلاو

 يوري نم سانلا نمو» :لاقو ««قتاع» :هيفو ؛۲١ /۲ ؛يناغألاو 255١/١ ؛يناعم ا

 . 71/4 ؛هناويد رظناو « 1۲ /۲ ؛برألا ةياهت يف ةداّيم نبالو .«بيصنل تايبألا هذه

 ةسامحلا يف ةبسن اليو « 1٠١/7 ؛صيصنتلا دهاعمو ٠۹١ ؛هناويد يف بيصتلو

 نم تيبلاو 5٠١« ؛بادآلا بابلو ء١٤۲۳ ؛راشب رعش نم راتخملاو 1۷١ /۲ ؛ ةيرجشلا

 ققحم تالاحإ رظناو . بيصُنل اهضعيو «ليمجل اهضعب بسنيو ءاهتايبأ لخادتت ةديصق
 . ۱۸۹ ؛بيصن ناويدو ء ۱۲۸۳ /” ؛ةيرصبلا ةسامحلاو « ۱٥۹ ؛ ىليل نونجم ناويد

 هلاك و E س



 ي و هو يع ي ()همْعُط هقاذ ىذلا َكاذو  مؤام هع ىدلا كاد 84

 ملسو هيلع هللا ىَّلص هلوق هنمو .صَم ريغ نم هيرش : :«ةبع»

 .عرجلا َة ٌةدش وهو ابيع هوت الو أصم

 ال ودم مُقَّطلاو براش ال بورشم ءال نأ كلذو هَلْبَق ام ٌرَسْفَي ثتيبلا اذهو

 .هرمأل ًاميظعت ة داعلا ضعب هيف ام كتاف توم نم ىتأ َنامّزلا نأكف ق

 ةملسج اهي قبضي نآئرَح هفت نع ْضْرَأْلا قاض نمو ٠

 ًءاملا اوصُم "ا

 قئاذ

 .هلبق املٌريسفت تيبلا اذهو ؛عرجلا ةدش وهو ؛هّبرش هّبع» :(د) يف هحرش (۱)

 ناسللا يفوهو « ٤٠٠٠١ ؛ثيدحلا هيف رظناو « 11١71 ؛ثيدحلا لامعلا زنك يف ثيدحلا (۲)

 س 0



(04) 

 2 ت و 9 وِ 3 و مقدما 1

 :!ًاكتاف يثرّيو ءرصم ْنم هقيرط رّكذي السلا ةنيدم نم هجورخ دعب لاقو '
 ما مل و ما و 5 م مم 2 وقوم مرور

 ةمَدَق الو فخ ىلع هارس امو ملظلا ج مجنلا يراسن نحت ماتح ١.

 ؛فلألا تفذحف ام ىَّتَح» ٌلّصألاو ؛ءيش يأ ىّتحو ؛ىّتم ىلإ :يأ «ماَتح»

 ُهّلثِمَو لامعتسالا ًاضيأ هب َرثَكو .دحاولا ٍءزجلاك تراصف «ءامب» تطلُخ ىَّنح نل

 .لصألا ىلع «ام یتح»و «ام یلع»و يام ىلإ « زوجيو ««مع»و «ممدو «مالع»و «ميق»

 : اًح لاق

 ةدامر زي نت ريز خك مي يمت ماقام ىلع

 ٤/ ٠٠١«‹ ؛نايبتلاو ءالا 8 ؛يدسحاولاو ۲۳۸/٤ ؛دمحأزجعمو ؛١٠۵ ؛هناويد فةديصقلا (#)

 . ۲۸۵ ٤/ ؛يقوقربلاو ۳۸۰ /۲ ؛ يجزايلاو

 :(ك) يقو . ءاهب بتكو ؛ةفوكلابوهو كتاف عاجش ابأ يثري لاقو» : (د) يف ةمّدقملا )١(

 نيسمخو نيشنثا ةنس نابعش نسم نولخ عبسل مالّسلا ةنيدم نم هجورخ دعب لاقو»

 . «طيسبلا نم وهو أكتاف يثريو ؛رصم نم هريسم ركذي « ةئمثالثو
 ٠١7٠١ /ه ؛بدألا ةنازخو 5 ؛ ةيهزألاو 210/١ ؛هناويد يف تباث نب ناسحل تيبلا )۲)

 0 ا 1 ؛رردلاو ٤۱۰و ١٠!و ۱۰۱و 44 /5و

 برعلا ناسلو ۲٤٤ ؛ةيفاشلا دهاوش حرشو 7775و ۲۲۰ /0 ؛بيبللا ينغم تاييبأ

 2004/4 ؛ةيوحنلا دصاقملاو ۲۹۹ ١/ ؛بيبللا ينغمو 2781/7 ؛بستحلاو «(موق)

 : هيفو) 041 /۲ ؛يرجشلا نبا يلامأو ۳۸۲ ١/ ؛حاضيإلا دهاوش حاضيإو ۰۸۰ ؛رعشلارئارضو

 ۷٠۹«‹ /۲ ؛ينغملادهاوش حرشو ؛١717 ؛حاضيإلا دهاوش حرش يف رذنم نب ناسحو . (نامد يف

 حرشو ؛ 4١5 ؛دهاوشلا صيلخت يف ةبسن البو . «ريرج ىلإ هبسن نم طلغو» :لاقو
 <۹ ٤/ ؛لصفملا حرشو «۲۹۷ /۲ ؛بجاحلا نبا ةيفاش حرشو ٠١/٤ ؛ينومشألا

 يف رعاشلل زوجي امو ء۲١۲۹ /۲ ؛ءارفلل نآرقلا يناعمو ٤۲١ /۳ ؛ عماوهلا عمهو

 « ١/ ٤1١ ؛روفصع نبال يجاجزلا لمج حرشو «۲۷ ؛ةلمكتلاو ء١۳١٠ ؛ةرورضلا

 دهاش الو «ميئل ينمتشي لوقت ميفف :ناويدلا ةياورو . 0۸٤ /۲ ؛بيطلا يبأل دادضألاو

 س 0 =



 :ًانيسح 1 ًافرصت «لعافتدو «لعاف» 2 فرصتي ناکو .«يراسُن» : :هلوق بذعأ امو

 :('!هّلوق اهنم ٌةقئار ةبذع ًاظاقلأ اهنم ٌراتخيو
“oهدنرو تايناقلا كسم خوات 03 33 6...  

 مو

 :("!هلوق اهنمو

 ىقابي نأ كل يذلا ٍمَرَكَللِو ىراييْنأ كحايترال ىشاَحَو

 اهتمو . بدع نسحف «ىّقابي» اًمأف ٌةطسوتم ةلممتسم يرمعل «« ىَرابيد ف
 0 هلوق 3

 مواقي منم تاق الو كَيلَع ةبرج ناب ْنَم تْدواَج ام َكّنأَك/

 0 لوق اهنمو . ةيفاخ ريغ ٌة ةبيرغ «تدواج»ف

 عقر كردو مهشياعُت نأ نم لَم كنامز ج نزلا ساشا

 ءاهدحو ارقا ديري سیف ميجا :«مجتلاب» ينعبو ٠ .ةنسح ةبيرغ «شياعتدف

 رو « و

 ."ٍموجُنلاب : :يأ . نودي مه مجنلابو ٠ :لجو زرع هلوقك
 e ل رص

 “ہي مَن تاب ًابْيرَع داقُرلا َدَْف اهب سجي نافجأب سجُي الو. ۲

 د

 .هرعشي الو كلذ حي ال مجّنلاو .رهسلاو ريسملا دهجب مّلأتن نحن :لوقي

 )١( ؛هناويد يف يبنتملل وهو « هتابن قوف جادحألا تراس اذإ :هردص ٤٠١ .

 .۲۸۱ ؛هناويد يف يبنتملل تیبلا (۲)

 . ۱۹۹ ؛هناويد يف يبنتملل تیبلا (۳)

 . ٥٠۷ ؛هناويد يف يبتتملل تيبلا (5)

 )٥( ؛لحتلا ١١.

 دقو «ةيوذع «تلعافدو «لعافتدو «لّعاف» يف سيل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (1)

 ةروأ اميف امو «مالكلاب ةَملع دسكيو ءلوقلا اذهب هفتي امْنإو «ةلَقنَسسُم ظافلأ هنأ تملع

 هلق نازوألا هذه نم رْمّشلا يف ٌرانكإلاو ؛ءاملا فرحل كلذو ««حوافت» نم حلمأ

 .«هلمع نم رشا دقت سيل باتكلا ٌبحاصو «هروب بهدي

 . هل نافجأ ال هنأل ؛؟بيرغلا هاقلي امبمِحّنلا حيال يأد : (هل) يف هحرش )۷(

 س س



 مساع م رق رو

 ٍممُللاو ردعلا ضيب دوسش الو انهُجوَأ ضْيب نم ُسْمّسَتلا دوست .*

 مَكَح ىلإ ايندلا نم انمَكَتَحاوَن ةدجحاو مكحلا 4 امُهلاَح ناك ٤.

 ماما ع ةما سلا ممم هيل مظل م 1
 .انروعش نم ضيبألا تدوس اله ءانهوجو سمشلا دوست امك :يأ

 تالا فراس هشم میلا كراس ام رقس نم كمني أل َءاَملا كَرْتَسْو.ه

 ص 2 ٠ ر هو 2 e ر معن م . و مرا ع

 .دازملاو ىوادألا 2ب هيعوُتف ءباحّسلا باقعأ نم ًءاملا ٌفرَفَت :يأ

er» 

 ماو شوج م اّ رم ی يجزاب اهيا رصم نم ترم ¥

 اذه تغلب ينّمَلعأ امف ليقع ٍءاحّصُق نم ةعامج5 ٌةديصقلا هذه تدشنأ

 «ىمسح» نم ناناكم :« معلمو «شوجدو . .ًايرَط مهنم ُةٌعمتسم هل فح نإ تيبلا/

 مهّسسلاب اهّلاصفتا ةيشو . مانركذ دقو ,ةرورض «اهيديأ» نم ءايلا نكسأو 1 عيرأ ىلع

 فلل رشب لوق ةلثمو يملا نم قرا

(1) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

¢ 

 'رخآلا لاقو €> 7)

 بسن فيك : ليق نإ» : هلوقب (ك) يف هحرشو .ًامامت لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ

 .هبحاص بيقع امهدحأ ناريَّسلا ناك اّ :ليق ؟هسفنل وه امّنِإو «مهيلإ باحسلا يف هريس

 جرخي# :ىلاعت هلوقك هبحاصب امهدحأ لاصُنال دحاولا لعفلا ىرجُم ىرج هنع ًابينمو
 َرمَقلا لمحو :هلثمو ءامهيلع لمتشي ناك امل «17|4 :نمحرلا] ناجرلاو ولولا امهنم

 .«ترجف ضعبب اهضعب لصتم دحاو سنج تاوامّسلا نال 11[4 ؛ حونإ رون نهيف

 اهيديأ نكسو « خسارف ةعبرأ ىلع ةمسح نم ناناكم ملعلاو شوج» : (د) يف هحرش

 . ؛ةفوكلا ةيحانب ةيربلا يف ناعضوم ملعلاو شوج» :(ك) يفو . «ةرورض

 .انفلسأ امك «خسارف ةعبرأ ىلع» :(د) يف

 7٠١. ؛هناويد يف يدسألا مزاخ يبأ نب رشبل تيبلا

 01١٠/ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس

 س 00-3



 1 ب 2 - 0 ل هه ع 2و »ء 5

 1 مربجلا :بارح ننمرگنیرمتلاگ جراوُخ باحسلا لل نبم:ليخلاو

 مرد .o 2 46 2 ود 3 5 2

 9 مجللاب ةاخرملا لادَجلا.ضراعت . ةجربسبمودلا مابعت نضل يرببت ٨۸

 ئا ويأ لاق نهضراغت : أ ثقل يري
 .لمبتشأو نيان انه يري

 ىعرلا وضاوم رايتخاو | اهتاعارمُب هّمصي ءانه نمو انه نم يعارلا اهيتأي : يأ

 فيفتي ٌةيواد : :اولاقمو يوو ةي ٌةيوأد ضْرأ : مهلوق هنمو .ةيوتسللا ٌةالفلا :«ودلادو . اهل

 : طلا لاق .ٌباتكلا اذه هنع لچیو صممي هقيرصصتو . ءايلا

 يدي وليألاب ودلا ىراب ناک امو اھو بس ودا تنها سنو

 قانع يزابق اه اهفارشإو اهقانعتا ودل :ليخملا :انه ءردلا .ماعقباا:يثجيو

 ,وقانع ا : فد «ليدج» اهدا :ٌةمزألا يهو ٠ .لدجلاك اهقانعأ  مجّللا ٌنوكتف ,لبإلا

 :رخآلا لاق امك ءلبإلا
 0و و

 رجس عدج ناکا اهيداهو . اس

 عم تيا اذه ةراضحإ ؛ابزجع مويلاك أ ال : 6خ) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )00(

 هنأ قيرطلا نمو :ةرغشلل هدّقن ءوس ىلغ كادي اذه درام وأهلنا دنع < لوألا

 ..هذع نم يرق فيلعت لوألا دلجا يف درو امدحع يأ دلا اذه ىلع ىلع

 ضراعت يأ . ةيوئسملا ضرألا ٌردلاو :شزاش . يربث « لبالال يأ نهل# ك يف هحرش (۲)

 ليؤط لبح يو «لبجلا سوؤر ةمزألا اهمجلب اهتعرسو اهتبالص يف ماعنلل ةهبشملا انليخ
 ينعيو ؛ ةيوتسم!ةالفلا وذلاو «قهضراعت تأ : يربث» :د) يقدلحرشو -؛لبالاك قاتحالل
 . (ليخلا انه ودا ماعنب

 23١/1 فصتنللو 4141 ليز يسا رذاولو ء١٠۲۲ «هتلويد يف يثجعلا مجدلا ييأل تسيبلا“ :()

 . هناويد قيقحت قمر داصم رظنإم. .(نمي)و (لمش)و (لزج) برعلا ناسلو ء١١۱۳ /۲ ؛صئاصخ او

 ..دلجللا اذه نمثل * ١ صا هجيرخت قيس. )

 دلجبا ف هديشنأو >5 47ص هيفمداشنإ دانعأو «5 0١ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (0)

 . 7580 ص دلجملا اذه يف لبق نم هدشنأ امك « 09/ا/ + يناثلا

 ٠ يتلا ,ٌةيوعملاٌةعساولا ُهلوخّصلا «َركذ امك «(ودلا»» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب ()

 هلا مي جا



 22 e ت ساه ر رب ر رود راش مم ورو ا

 “هئزلاسراسيألا اضر َنْيَقْلاَمِب [اوضرو] مهحاورأ اورطخأ ةملغ 2.۹

 ا ٍيضري امك كلذيا اوضرو ؛هّعم ريسملا كب مهسفنأب اورّطاخ :يأ

 :مّلُزلاِب هرَسَي» مهدحاو .حادقلاب اهيلع نوعراقتيو .روزجلا َنورحتي َنيذلا

 :دجاَّرلا لاق يالا حتفب مْ ًاضيأ لاقيو .مهسلا

١6 

 ْملْرلاَكَم ملغ اهيساقي تاب

 :ا"ىشعألا لاقو .قوشمم بلص :يأ
gS 

 اريصت ازوف 4 كحق فَداصَق مهنود نم كلها نرطخاف

 58 الي ادوُس تفلح مئامع  ْمُهَمئاَمَع اوُقْنَأ امك انت ودب
 ا آل 8 و ب 8 م 7ر ويورت يرل

 .مهئاملغ ديري درم مه : :يأ مل الب ' ][و] .مهسوؤر روعش :يأ :«أدوس»

 تلل َنوُنالَش سراوّفلاّنِم  اوُقحَت نم نوئاعلص ضراوعلا ضيِب ١ ۷ ر
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() 
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(0) 
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 . «فورعم هنيعب عضوم وداد ةثيطخلا رعشو يبنتملا رعش / يفوهو ؛ يود اهل

 .رداصملاو (د)و (ك) نم اهاتبتأو «لصألا نم تطقس

 يازلا حتفب ملزو ملز لاقي «مهسلا وهو «حادقلاب نوبرضي نيذلا :ملزلا» : (ك) شماه ىلع

 ءاهنع هللا ىهنف ءاهب مسقتست برعلا تناك يتلا حادقلا يهو «مالزأ اهعمجو ءاهّمضو

 . «مهل ةكلهملا بابسألاو ميظعلا رطخلا ىلع اهولمح يأ « مهحاورأ اورطخأ ىنعمو

 :نيتيبلل انجيرخت رظنا

 مرر ق ىلع رز جبال خم لولب يسار انما
 .دلجملا اذه نم 5 ١5ص

 :ناويدلا يف وهو «لصألا يف امك هانتبثأو 21517 ؛ هناويد يف ريبكلا ىشعألل تيبلا

 . بوصألا هّلعلو .ةاريسُي»

 دوسأ هنأو ‹مهسوۋر رعش : مهمئامعب ينعي درم مه يأ ؛هناملغ ينعي» :(ك) يف هحرش

 . «مههوجو يف رعش ال يأ ‹ مقل الب

 .رسفلا رشق نم ةدايز

 . (د) يف هحرش ضعب دروأ

 س



 ُهَلشأ َمَعَنلا تللس :لاقي ."'!ساّنلا لاومأ ىلع َنوريفُي :يأ ؛نودارط :«َنولُؤلَش»

 ْ :)رعاشلا لاق . الش
Iماا م یم ےہ ےس ص م  

 ادرشلا ةّلاَمحلا درّط امك الش هدا تق ےب مُمْولَش اذإ ىّتَح

 «نيناعط» ۾ اكقن] نط «يضراوعلا نش ضيب» : :لوقي ًاضيأ ناكو < التف موش :يأ

 احلا ىلعو حدملا ىلع هبصنزوجيف «ْنيلالش»و

 مشيا نم ميش ات ا اهتَقاَط قوف مهانَقب وغلب دق 5

 مرحلا رهشألا 2 اهب نهبيط اذ 2 مهسفنأ نأ الإ ةئيلهاجلا 2

 نأ الإ ! ءفوّخُتلا كرتو. ,مادقإلا ذب ةّيلهاجلا لهآ قيرط ىلع ّمُه :لوقَي
 و

 سوفن نكست تناك امك ٌةنكاس هلجأ نم هيلع مدقي ال ادحإ ناو مهانقب/ مهسفنأ

 م

 يلا ذي رزطلا ایس اهوُمُدَعَف ِةَفِطاَتَرْيُم اکو َءاَمْرلا اشا 1

 ت

 )°(. 2 ل 2. کک 1 .

 رج زجارلا لوق هنمو ءاهولواق :«اهوشان»

 القلا َزاوَجَأع طفت هباشون العم اشو ضوَحلا شو يه

 : دي ديز وبأ دشنأو . هءام ٌلوانتت : يأ

 روگلا ب ليلا سو لم رافّسلا ربع ةع لك تلاش حاملا اوشا

 : “داود وبأ لاق .هكَرح اذإ ءيشلا شان :لاقيو

 .(د) نم هدعبام طقس (۱)

 . 1۸ص يناثلا دلجم ا يف هجيرخت قبس )1

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز (۳)

 .لاطبألا :مهُبلاو .ًاضيأ هّكرح ءيشلا شانو ءاهولوانت :حامرلا اوشان» :(ك) يف هحرش 4

 . «نعطلا دنع اهسارتفا توصو حامرلا ريرص ديري ريطلا حايصو
 . 7١ 7ص دلجملا اذه يف امهداشنإ داعأو « 54 ٤ص لوألا دلجملا يف امهجيرخت قبس (0)

 .١١7ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (5)

 ءدعبامو ۲۹۱ ؛يوّرلاو رحبلا اذه ىلع ةديصق ناويدلا ينو .داود يبأ ناويد يف دري مل (۷)

 . تيبلا اذه اهيلإ فاضي نأ ىرحو

~1۹ - 



 .بكيصلا زارسيسلا دعب نيلعأو - مهيدي ب ناستفلا اوس شاف 2 r 3 م بج ےب ر 7 09 هايل ا

 وهذ .«ةّمهب» عمَج »:«مهيلابو وقل ؛هوقالع :لاقيو. مووت :لابقيو. ءاوكزج : اوشا

 اذإ اهسآرتفا ٍتوصو حاملا ٌريرص ديري «رْيَطلا حايصدو :هركذ ىضم دقو ,عاجشلا

 ۰ 00 E لاعت :اهتفضقتو لأطبألا اهب اوت

 :ٌلتباوُذلا تاش 3 راكاآلإ قیم مح 0 اوك تحاص ناصمرخلا بذ اذإ

 و ل
7 

 1 وج نسبا ءاكأ تاي قائيص مها تايلانت

eتسلا ًاهتس رش ارضخ .٠ .اهرفاشم ابغي اب بارلا يدخك  . 

 مكلمتأل و ارفاق ًاضيب» ,ةزيسن# مدت قو ,زيسلا نم برض وه .«يدخت»

 ,وبأ لاق نانشسح ناتي :يبيلابو «لغرلا»و . ا وجل ةدنش نىم نعرف كرت/

 مجنلا 00 ,

 ءاهُيوعك تحاص ٌناصرخملا تّلب اذإ :هيفو . 757 ؛ هناوید يف ةّرع ريثكل تيبلا (۱)
 حرشو: +704 11 4 ي يقوزرحلل ةسساقمللا حرش يف يّرملا ملاظ نب حاير نب ملثملل تيبلا )۲(

 :FA *«يزيربكلا بيطخلا ة خامل حرشو + 91 ؛يرمعنشلا ملعألل ةسامخلا

 ء١٠ ؛ يقيلاوج ا ةياور ةسامحلا حرش ١/ ۲۷١+ + يرعملل بوسا | ةسامحلا حرشو

 ل84 1 ؟دئزلا طقس حرش يف ةبسن البو .١؟ ؛ءارعشلا مجعمو

 :(ك) قشماه ىلع «عوجلا ةدش نم» :هلوق ىلإ لصألاك (د) يف هحرش دروأ (۳)

 .«ًارضخو ًاضيب : دوجألا»

 نمو« ماتا يم اهيلع امل توكي أ ثوجيو» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )0

 0 .ةمجنرف .:لاقيمش د دوج وج

 قيقد ننال ليم هنا نابن ںیعیلف شیلا ب ادد: ( ملان ديجي ارلل قيلعت لصألا يفهدعب (6)

 00 ...«عجا نأ شلاق مق «ةةقرولا

 27 («٠ لضر)و(لبجهي )بارق ذو فج )ارعا ناسلو ء١٤ ؛هناويد يف مجنلا يبأل تيبلا (

 ٠ فئارابلاوبب ؛ ال0 3 : د نمل( لاخر (لبجخن )و (ںفز )و (رقیج) ”ش قر حملا چاقو :

 or +s\. يرابنألا نبال دادضألاو 1¥ ؛ ةيبدألا

YY — 



 )دقت A تأ تلاقو

 با ا وو ءو ےل و

 ةن ميلو ةا برج احر ار

 انّربخأو :اهمامتو هيرا َكلذو ھالغا لام اذإ ؛ءاوُدَج 5 مي: :ٌبرعلا لوقت

 :برعلا لوقت وقت :لاق «يجي-نب .نمحأ نع نتبحلا يب حم

 ةا نق ياة فا ةا نا ننمتيلا تاق
 ةا قلا

 حولا لاقو ."اونقلا ديد ةثيمك ,«ُلاَمُقلا»
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 ریغم:اظكر بخ ايارسلا انما اذإ حساب نيمارقلا ٌنووُشُي طيراضع

 : داود وبأ لاق .5 ةكبَؤم يهو« فلا لفسأ :«نسرفلا»و

 رايا انهن فک قاد _شألاو نسارقلا نعش تاجلع

 : ایرج لاو 1
 اه شبا

 اچار

 اهيلع.رثغأ مل
 ىلع نوكي ام ىه خبغلا نابلأ نم ديزل هبنثي يذنلا» : 59 درا قيلعت لصألا ف هدعب

 مجم لاق مث ءور لل لالا بايا ؤهو ءلجلا نابلأ

 '.هيلحرثعأ مل

 . (جلع) شورعلا جاتو « (خلغ) بزعلا ناسلو ۳۸۷ هناوید يف يداي الاةءاوذ يبأل :تيبلا

 هيفو .ًاعشإجُم نيلجرملا ٌريزَخ ىفكيو + هيف هردو «اطه,/1:4هناؤيد ينثر اتيا
 ”«هيخت لأدب ا ثح

 ةقشلا لولە ف ئضو نلعب طليبصقلا هاذه :ئنب:قيبتملا | ناک ج ديحولل<قيلعت:لضألا يف هذعب.:

 اذه ل تابا نم ةرضخم هلحاؤر نازفٌ مخي ال نأ هب ىلوألا ناك. نيش 5 ةيؤعضو

 نسارفلاٌةَّينْج ماو هين اانماييعب وهف هلاثمأو دلا» َرَكذ رمو «بصخلا نم دوکي

N Ft 



 کلا تب بق بشع لا تبث نع اھ 8 155 هلا طاي ب ةَّموعكم ۱1

 ٌريِسْمّتلا وه اذهو ءلكألل ٌطايسلا اهلهمُت > ,هاوقألا ة ةدودشم : :يأ ««ةموعكم»

 ر ةمرلا وذ لاق . ءاهرفاشم ًاضيبدل

 ُموُحْعَم فْوْحلاِب اهُطِباَخ امي ةّبصاَو بيج نم اجّرلاَو اجرلا نب

 2و ؛ةّكلهلا فوخو ة ةريحلا نم هيف وه امل َمّلكتيال ٠ «مقلا ٌدودشم هناك : يأ

 ,(ةَعّماكُماو ةّمعاكملا نم َمُلَسو هيلع هللا ىّلص هللا ٌلوسر هنا : :"!كيدحلا

 نأ: ةعَماكملاو ءاذه ىلإ عجار وهو« ,هيف 2ب ةّبحاص ٌّلُجّرلا َلَبَقُي نأ :ةمعاكملاو

 3 ارَجَح نب سوأ ٌلوق ُه هتمو .دحاو رازإ ذب هعجاضي

 اعقتأم ةاتقلا حّيگَتاب داو ليبل لالا تسمو

 :رعاشلا لوق نمف
 عبضلامهيفاهّيَمَك ترتد ناگ لاستلا ارح ادب مُهاَقلَت

 . سلا يهو «ةبدجُم ةئس يف مهّاكف «اوبصخأ اذإ : لوقي/

 وضخ اهتسارفو ضيب اهرفاشمف «ريّسسلا ةدشل [ىعرت نأ] اهنكمي ال يأ» : (ك) يفهحرش ()

 . هلبق يذلايو تيبلاب قلعتي حرشلا اذهو .«ناتبن منيلاو لغّرلاو

 بيذهتو ء(ىصو)و (اجر)و (معك) برعلا ناسلو ١//401« ؛هناويد يف ةمرلا يذل تيبلا (۲)

 جاتو ؛(معك) ةغالبلا ساسأو ء١٠۸٠ /ه ؛ةغللا سيياقمو ١/ 79 و١١/ ١187 ؛ةغللا

 .ىنعمب امهو .«موكعم» :ناويدلا يفو ١/ ۲٠۹. ؛نيعلا باتكو «(معك) سورعلا

 . (عمك)و (معك) برعلا ناسل يفوهو . 175/4 ؛يوغبلل ةّنسلا حرش يف ثيدحلا (۳)
 ؛ (ذإ)و (لمش)و (عفل)و (عمك) برعلا ناسلو ٥٤« ؛هناويد يف رجح نب سوأل تيبلا )٤(

 باتكو :؛445و ٩۳۷/۲ ؛ةغللا ةرهمجو :60١/0١0و 20 /7و 759/١ ؛ةغللا بيذهتو

 ٠٦١ /۲ ؛لماكلاو ء(لمش)و (عفلاو (عمك) سورعلا جاتو ء114/ ؛ميجلا

 516/١ ؛ءيلآللا طمسو ؛؟0 /۳ ؛يلامألا ليذو « 1١8 ؛يرابنألا نبال دادضألاو ء 1401 /و

 هذه ققحلا درو 21417 ؛يبحاصلا يف دوسألا يبألو . ۱۸/١ ؛صيصنتلا دهاعمو

 دقو حايُرلا لأمّشلا تّرعو :ىوريو . ۱۳۸/١ ؛ةغللا سيياقم يف ةبسن البو .ةبسنلا

 . ىرخأ تاياور هلو . . . ىسمأ

 هك ع



 0 ناور يدسألا لوق ىلإ اذه ب رَت ُهَنَأَكَو
 رای عا

 اهتلحر نينمؤملا ريمأ كين

 ا 3 د

LTرا ر  

 .ٌةيلابلا ماظعلا :«ممرلا»

 ُهُبُلْطأ ترس يئاگو همدم ٠٠
 تَرَظَت املك يلبإ كحضأ تلزام ./

 ا مشا نيب ب اهريبمأ 1

 ماعلا

 :يل لئاوَق يمالقأَو ُتْعَجَر ىح . ۳

 هب باّتكلا دعب ادبأ انب أ "ثك. <”

MW. fur 7T 6 

 ؟مجعلاو برعلا عيرق عاجش يبأ

 مهلك سالا 2 فَلَح هن الو

 سا 2 سا ريع م 7

 ةمدعلا سلع ايندلا ينديزت امف

 2 2 2 . 2 مارب عا رس

 منصلا ةفع اهيف دهاشأ الو

 اقلب کا دك في ان دجملا

 ما 5 . 2و هم رس م م

 مدخلاك فايسألل نحت امنإق

 . ًاباتكو ًاَبَنَك بّتك :لاقي ءردصم :انه «باتكلادو ملقلا ىلع فيسلا ْمدَعُن :يأ

 هب ترشأ ام يئاودو ينتعمسأ ٥.

 هَّتِجاَح يدنهلا ىوسب ىَضَتَقا نم ."1

 بك AS RHA مك رك ا و, ¢ مارف مصاص ." -
 مهفلا ةلق يئادق تلفغ نإف

 “مب لَه نع لاؤس لك باجأ

 :نيمدسأ «مّلدو «له» )لهجو ءاهكردأ مل :لاق ؟كتِجاح تكردأ له :هل ليق اذإ :يأ

 . ۱۸/٤ ؛نايبتلاو ۰ اا رش ف يدسألا تيا 010

 ةعونم اهّنأ «اهرفاشم اضيي» : هلوقب يبنتملا دارأ ناك ول» : (ح) ديحولل مالك لصألا يف )0

 . «ةدحاو هرم هداريإب يفتكي ناكو «تايبأ دعب هداعأ امل « يعّرلا نم

  (r)عطقلا ةزمهب لصألا يف اهطبض اذك .

 «كتجاح تكردأ :هل ليق اذإ» : ؛هتجاح» تحت (ك) يف بتكو «(د) يف حرشلا ضعب دروأ )4(

 . «اهكردأ مل : لاق

 .اهدعب ام طقسو :ةنيمسا امهلعجو» : (د) يف ةيلاتلا ةرابعلا (۵)

 ~~ او -



 رک هلك ل

 میت نخ يكمن ناد ییز علو ولؤقتللا فرح : :له :لوقت امك. امهرجف

 دش :لاسف هزمت رز دن قلق لك سیکدلا ين یال تلعن لاح ليلحتا یکتا

 ىلإ جيِتخا ذل ا .نكاشلا ور اك ولو ميم ے ٌةربكلا نوكت نارو خيو ,ةاجوأو للملا
 :ُ الفاشل < لوق وحن ءةيفاقلا لا 2 هتكرح

١ 
 «  8م ي 5 ےک

 دس ناو ا .مالل

 .ءلَه» لجأل هيشأ لوألا هجولاو
 ل 50 طنا عب I ر عا مام ماعم م ما ها مم

 مهتلا ىلإ وهدي ااا انيرق رجلا نإ موقلا مهو .۷
 م رال و سرع ١

 مر يود اوُناك ْنِإَو لاجُرلا نيب .  ٌةعطاق ٍفاضنإلا هلق رَ ملو.
 د ماس ےس © ےس ارم يو روروښ# رو

 مدخلا ةلوقصملا عم ناش دي أ مورت نأ الإ ةراسبيز الق 4

 0 .عطاوقلا فويسلا حم : :يأ/

 .Ea E A e Dens ia روە 0
 مضهتتمو هنم مقمنم نيبام ' هترفبش تواب ةّيضاق لك نم.

 اك مزكلا الو يديألا 2 موللا عقاوم تعفو امش مهتم اهمئاوق اًنص . 3

 راس

 لاق. .مْوّلل رابصق مهيديأ اي اهمْطُخ رصف اذإ :ءامْزَك ٌةقان نصقلا نحو

 iS ج 71 5 عل 5 ارح لاي و وخ وخ

0 
 E a انکو f انفو زق” 0 بة اا ا ا و ا 4

 ,AAs 5 ا )۱(

 پب اسما بلاجبب لزستا اميلي اه اچ اکا ريسيغ لج
 ایش ی لاو هجيرخت قبس ١ 0

 : !ةةمازكأ لجر . عباصألا رصق مزكلا» :(ك) يف هحرش (۲)

 ٠ ٠ ةنباضم(خ) ةويغ يق.الوتضاويدإلا فال اهديلع شعأ ممل .

 يفو ٠ :منالاك ةايط إف [انك] عزفلا ةاساقمو هقوقش كرصب ىلع نّوه يأ» : (د) يق هحرش ()

 () هما اكءايتياراغإف تولا كليلع ئهيلب يأ «تلعاذإ ًاقوقشن تيملا رصب قش» :(ك)

- 

 جو جرس



 ها سن سامر * ص مدقق همم 4 3

 وقنش تيل نصي يشو: .ةجر شح. جرشحو « عوني عزب مهزعت دي » ۔وبآ کج

 .توملا ليف اذه لک. ًاقوقش ٍمرِصب قشم نكلو هرب“ ؛ثيملا «قش» نوري. الو لعفلل

 نإ ؛توملل ةَجْرَشحْلاو عّرَثلا ةاساقمو هق وش كرب ىلع نوه: :تيبلا ىنعُمف
 ل د وبأ لاه ليفوك ةو قبح ماكل أك ةايكلا

 مالِيبِبْحْأ مهنا سيبك كو ایگ ااو اهله نوئسملا كالت تقلا مك

 مخزون شا حش اعرب قس ١ و ولر لت وجم و
 : "لش نب مهج لاق ًامَخَر ة ٌةَمَحَر اوعمج دَ

 وِ 2 0002 ت 00

 رزج [مخرلل و نهنم ] بيذلل ردو لال ایل صوُخ
 م كش ور وقرر .ه

 رووسستبم رخت مهتم كرضي الو هرتست ساشلل ردح ىلع نگو. نان

 مّسَقلاو ارابخإلا# قدصلاْروعأو 2 ةدع إي ُهاَْلَت امه ءافولا ضاع ./

 .ةفّللا ب ٌرئاطُن هلو .هتضغو ءاملا صضاغ :لاقيو «بهذو صقن : يأ :«ضاغ»

 لاق فیس انثدح :لاق ؛دمحأ نب ٌةَباوَت انكدحف ,ةنامآلا ءادأو ءافولا ٍرُكذ ىلعو

 نع .يميمُتلا دمحم وبأ ينّكدح :لاق ,فلخ نب دمحم انربخأ :لاق ,ميهاربإ انكدح

 ْمِصّتخا ٌةيراج تعض : لاق «يلمتسملا ملنسم ابأ ٌثعمس :لاق «ينيدملا رمع نب دمحم

 لوقي : :لاق ءةادغلا انينص اًملف هدنع تتاب < اندنع ناک ندم لجر ىدَن ىلع اهيف

 ب يه اذإف ركب اهّنِإ :يل اولاف ءساّنلا نم ٌةنامألا تبهذ :ُنُدّوملا

 ؟مّنألاٌةَياَغ ُهارَتسوُفْنلا اميف  اهُنَدَل فيك يسمن قِلاَخ َناحْبَس "5

 . كلذ وحنو زوافملا ٌعّطقو كلاهملا دوروو بورحلا ينعي

 )١( ؛هناويد يف مامت يبأل تيبلا  ۰٠٥۲ /۳نيرخآ نيتيبي ًاعوفشم بدألا بتك يف لوادّتلا ريثك وهو .

  (۳)هنم نيسوق نيب امو ۲۹۸/۱ ؛ ميجا باتك يف لبش نب مهجل نيتيبلا نم يناثلا .

 - اهطبضو .«ةزمهلا حتفب(ك) يف اهطبضو.. .خساّتلا نم ٌنَظلا بلغأب وهس وهو. ,هعايحألا» لصألايف ات

 قئامزرسكو انف مل !- ا  e.اهقوف اخو  iمثلا خاب شاداب فتحا .

 ام برخأبا لوا ف يق دواعنل مق اما! نل ذی نال قلعت لمألا يق هديقتيلساة)-ن

 ةلودلا فيس حم جرخي اک دقو ؛اهدهاش « ٠ فيس رهن لاو «نيّمصلا نيب طق فو امف

 لن ظن کامل وقیو ؛هرعش نم بجعتيو «يبنتم ا ثيدح ثدحي سارف ايأ تعمسو

 ل



 م م ا 2 #© 8 و رر سرب م 2

 مطحلا هثادحأ ىلع يمسج رْبَصَو هَيِئاوَن يلمح نم بجعَي رهدلا .۷

 مّمألافلاس نم هِتّمأ ريع | ُهَكدم تين رمَعَو عيضي تقو ۸

 مرُهلا ىلع دانيا و مهرس ت ت وشب ٌنامّزلا ىّنأ ../

 الا لوقك اذه
 قرَخلا هب ىدوأ دقو ىسمأ مويلاف عدَج انّرُهَد 8 ٍةلذَغ اي نحن
 »+ هع

 و مم

 ذخأ امك لوقلا نم حرشلا اذه يف دخآ هنأ بسحأ انأو . مق ًادًرجم ُهانيأر ام اتال ۽ ًاشخ أل

 رب نابليطو رابط :رامح يف ينودمحلا لاق امكو ؛ٌرككأو اهيف لاقف «ةّثعلا يف ةَميَكَح وب

 ص

 .«برح

 .هيلع رثعأمل )1١(

 محب



0۰ ( 

 :"اةئودلا ضع عاجش ابأ كلما حَدَمَي ؛لاقو

 اميد هرثت ترِيَص كئأ امر يذلا ٌدرولاقدص دّق١

 ور يروم م

 .رطُلاب ةهبشف ٠ ًادرو ركني ناك

 ساس يه

 امَنَعهبام لثم ىوحرحَب هي ءاوهلاجئامامتأك. ۲

 ر 7

 .هركذ مدقت دقو « رمحأ تب :«متعلادو ٠ رحبلا ءام لّتم : يأ

 امكح هوتي لوقف لكو ًامدرفوُيُّسلاٌرئاق هرات ٣.

 ءًارَمَعو ديز براض اذه :لوقَت امك .ىّنعملا ىلع ةّفطع هّنأل ؛«لوق لك» بصن
 :لعمجو :يأ ,"74ًانابسسح َرَمَقلاو سمشلاو أ انس ليلا لجو :لَجو رع هلوق هنمو

 . دج ريثك وهو

 امَقّثلاَو تاغباسلا مكتلاو اهب" ءايضلا لصف دَق َلْيَحلاَو 4
 8 a م هه ي عاري عام مع مر 7 5 وەر وع

 املس دوج نمهّتم نّسحأ هدياكشنإ درولااْنريلَف .»

 ء١١٠١ ٤/ ؛ناييبتلاو ءالالا" ؛يدحاولاو لالا” /5 ؛دمحأزجعمو ؛857 ؛هناويديفتابيألا ()

 . 7553/4 ؛يقوقربلاو « ٤٤٥ /۲ ؛يجزايلاو

 رثديوهو ؛ ءاسلجلاو برشلل ةلوّدلا دضع ريمألا سلج دقو ءًاضيأ لاقو» :(ك) يف ةمّدقملا )١1(

 نم هيف نم ىلع ُدرولا ٌرُثنيو ؛هالعأب ناملغلا رودت «هل ذم سلجم يف سرافب درولا

 .«ًالاجترا لاقف ءرضحو . . هيف نم سلجم ىراوتي ىٌح هبناوج عيمج

 ,45 ؛ماعنألا 000

 دق» :(ك) يف اهطبضو .لعافلا بئانو لوهجملل ينبملاب ؛عايضلا لصْف» :(د) يف اهطبض (۳)
 دق ليخلاو :ةخسن يفد :اهشماه ىلع بتكو . ةمجعملا داضلاو لوهجملل ينبملاب «لّضُف

 . (د) ةياورك . اهب عايضلا لصف

 .ًاضيأ رداصملاو ناويدلا ةياور يهو ؛ءاهدوج» :(د)و (ك) يف عد

- 1۹ ¬ 



 امَرَكلا كي َتَدوَمامَنِإَو ...تبكَلَم اَمَريَح تسن هن "لق.

 7 "راعي اهب ًانيع باص اهي ٌباَصُيْنَأن يعل نم اقوخ ۷

3 

 یمع

 :ناق .ٌنبَعلا هتباصأ اذإ ؛ٌنّيعم وهف ؛لجرلا نيع :لاقي

 تم هيتس كسلا ناسخ ايس كوشي كوف ناك دق
 لاق. ةّيميمت ةَ هذهو عو رم  لصألا نأ امك ءلصألا ىلع ءاجف
 ككويّبَع نب ٌةمَّقل 2

(000 

(۲) 

(۳) 

.)( 

(0 

© 

 و هو

e.متم ليلا هايم, ا  

 5 | َسانسَج نب مادقملا لاقو
 ريع ماب ر رګ 2 اا

 يت ايش نسي وح ان ةر َنآلا يب :تَلاق تَمَحَل اإ

 00 جل ج

 ٠١ )ل او تايميملا تمت

 . .«هل لقو» :(د)و (ك) يف

 e ضمك ل : .. ةدجوملا ةيناتحتلا ءابلاب «باعي» :(2ك) يف اهطبض

 حرشو 2 او /75.؛ناويحخلاو::407/7ةغللا ةرهمجؤ ١ ۸ ؛هناويد يف سادرم نب سابعلل تيبلا

 دصاقملاو (نيع) برعلإ ناببلو 9:47 ةةيفايشلا دهاوش حنردشو, ©1549 /۲ ؛ حبرصتلا
 )7١7: /١٠؟ صئاضخلاو « ٤/ ٠٠٤ ؛كلاسملا حضوأ يف ةبسن البو . 075 /4 ؛ ةيوحنلا

 1: ن« علاجإو»: ىورريو 1510/3 ؟بيضتقملاو 2177 /5.؛ينومشألا حرشو

 J لا .ell . هيلع رثعأ مل

 00 ف e ء:.ه...ةرايعلا وذهب لصألا تدرقنا



00 

 )نوتلا ةيفاق

 رعش لّوأ وهو نوا يور ىلع ًاضيأ لاقو» :(د) يف لاقو .(ب)و (ك)و لصألا يف اذك
 مل (د) نأ كلذ . لصألا ةخسن يف (؟10) مقرلا تاذ تايبألا دروأو . ؛هبدؤم يدي نيب هلاق

 .ةيفاق لك يف ةلودلا فيس يف هدئاصق ميدقتب هيلع صن يذلا ينج نبا بيترت مزتلت

581 - 





)*11( 

 )2 ا ر عمم 3 م01 7 ل
 :' ةحدميو «سوسيرع ةلودلا فيس قارحإ ركذي ءلاق

 2 و ممر ما قيد مر م 20 3 5 قاع رم

 ("اًتْذإلا اهناكس َرْيَم اهيف لاسو ىَنْفَماهَل بحئام ًارايدٌروُزَن١

 كا 323 27 3 م
 تاراغلل ثعشتلاو اهيلإ عرستلا 2ب انل ناي ْنأ ةلودلا فيس ٌلأسَنو :لوقي

 .كلذ ريغو ةفولعلا ليصحتو

 “تّ اهي َنوُئسَحملاٌةامكلا اهُيَلع 2 ىدملاانّث تاذخآللا اهْيَنِإ دوت 1

 ىنكيألو هللا ىمسي يذلا يضرنو ١ ىوهلا نسحلا ابأ ىتكي يذلا يفصنو .*

 د صرب ر ت م
 . دراب هرخآو ؛لئاط تيبلا اذه ےب سیل

 و رور ف قر هر مج م ةر م 2 5 ماه 0 مل

 اندع انَفلَح مهضرأ اًنكرت ام اذإ اننا ٌنويقَّشلا مورلا مله دقو .؛

 انعطلاو برضلا انتاجاح ىلإ انسِبَلا ىَّهَولا 2 حرص تولا ام اذإ اًنأو .5/

 ١//771, ؛يليلفإلا نباو ۱۹۳/۳ ؛دمحأ زجعمو ؛۸٠۳ ؛هناويد يف ةديصقلا (*)

 . ۲۹۹ ٤/ ؛يقوقربلاو ء11/7 ؛يجزايلاو ؛ 1554 ٤/ ؛نايبتلاو ۰ 508 ؛يدحاولاو

 5 0 2 . ج 5 . 5 ' س
 ةفئاصلا ةازغلا يف ةلودلا فيس فقوتو « هللا همحر «ةلودلا فيس حدمي لاقو» :(ك) يف ةمدقلا )0(

 ًافاص حبصأ مث «ىرقلا قارحإ ىلع سوسيرع ةعقبي ةئمثالثو نيعبرأ ةنس نم رخآلا ىدامج يف

 ةلودلا فيس شيج بّيهتف «ًافلأ نيعبرأ يف دعم ماج اهب ودعلا نأ هب لصتا دقو ءودنمس ديري
 .(ًالاجترا هدشنأف «بيطلا وبأ هضرتعاف ءاهيلإريسملا ةلودلا فيس بحأو ءاهيلع مادقؤلا

 حبصأ مث «سوسيبرع ةعقبب ىرقلا قارحإ ىلع ةيناث ةازغ يف ةلوّدلا فيس فقوو» :(د) يفو
 2 م ال 0100 8 2 0 2 2

 فيس شيج بّيهتف ءًافلأ نيعيرأ يف عماج دعم ودعلا نأ هب لصتا دقو «ودنمس ديري ءافاص

 .«هدشنأو «بيطلا وبأ هضرتعاف ءاهيلإ ريسملا ةلودلا فيس ّبحأو ءاهيلع مادقإلا ةلودلا

 .(ب) نم ةمدقملا تطقسو .(د) ةطوطخم نم 1۹۷ ةحفصلا يف ةديصقلاو ةمدقملا هذهو

 )١١1(. تيبلا حرش دنع لصألا يف (د)و (ك) يف ةمدقملا يف درو يذلا ربخلا دريسو
. 3 0 85 

(Y)ق طقف تيبلا ردص دروأو .«لاحلا ىهو «ناغم هعمجو « عبرلا وه ىنغم» : (ك) يف هحرش  

 .لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب)

 .(ب) نم اهحرش عم (7-0) تايبألا تطقس (۳)

~~ 



 ىلإاو :ةيقلت ىلإ :نوكي نأ يغبني باكو ېو گد ̀ دعب يشب تسيل «انتاجاح»

 .كلذ وحنو :ةتعفادم

 القو انيلإ . هؤاقل بيبحلا دصق هن اندّصق .5
 تعم جمب د 6 اهل رل :

 اتمه: :فويسللان
 ثلا ب2 القر اهميت ا

 , فاعل بوبجملا رجح :لاق هناك جبيبحلابب وخر زاقلاو تملا :يزروُهَل»
 :لوقت امك ةدحاولا ةبطاخم ةعامجلا بطاخيو «انمله» 2 ميملا رِسُكُي نأ ٌباوصلاو
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 قر اذه کتیا کیر زي لمف ءا نم عيل مبسم اض ا زی ناکو

 اليلد ةمضلا ىقبتل واولا هيف فذحي يذلا عضوملا ب ألا ملضلا وجب الآ نمايقلا : هل

 نيتكاسلا: :ءابتتلال واولا بفنج مكب اورق تسر اذا لاج اپ قي لوټ وجت :اهيلع + )

 «نییکرتد بصر چیم نعم قی نیکی رخال امو نرش« تراصف
 اە ير 2€: اچار ةو يكد اق: سمه اطد نیکی فن ااا راغي اة االت )/(

 ) ۱ما رفحا یر [اةكإ لأم ننعنف أ هبة لتعأ ممر هليطلا ولأ لاقبدز ( كل نمحرشل ا :

 هيلآو هيلع هنا تلج ناال وقامسمو .فيولاج نبآ لاف ییا :قتوإجع أ يضم اوس قأ ان :
 يدل تما هاربا : طعم وحج نق هوا کز قلا اوا يسلب رااح بحقل قرانا كذ اذإ
 لهب لکم ىلج ةفسل مجفف اةاللتمإإ قف وضرب مالقر .ءاقيلا اعف قصاب جملا للعم

 دلش افي يرجتب عيومتملا شاغامب قلف ا نمل خللا دنا ناسللل نمءاهيرقلخم .

AAA! قدا رينا اخ حريش و ااهأ 1 اطيل اإ از, تدع هنلوبد يف اولش طبات اكيبلاد .)1( 
 نب نللا يتب تايأ ج راشو. ١»/) 48اة عار هشلازوجيشلاوئ ۵اد ل د حر دعم اد ھلو ش مخول ھوا 1 014 ‹

 ؛مَمْللا و  GNی! اان ر 3 غ ةرالتيلل# يمن عبا الباز ملل عيل ةيسفلطيملاو

 )۳ ( 2هايهيلطي رثعات مل  bs. oleشعم ر (12): «هغنہر هپ ااو ؛ عمعم هغل ند جدير اذل )5(

 )٤( (ب) د لاكي ماش الا همر ا. . عقرلا لاوزل» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس

 )5( قمت االت (5-7) ہو ثيرعيل هن (ب) .19 ؛قاقتشالا )1(
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 ٍنوُثلا نوكسو اهنوكسل داولا تفذح مث 5 ««اوبكرت» يقبف يضرلا و لاوزل ُنوُثلا تفذحو

 كتوم اهّنأل ؛واولاب « اومله» :فويسملل لوقت د نأ زیجت ال تنأو «ٌنبكرَتل» :راصف .ىلوألا

 يهو .ءارقلا نع ةّياكح ىكحف نمله ل اوقت نأ زوجي فيكف ريكْذَتلا َمّلع واولاو
 :ًاعيمج ءاسنلاو لاجرلل ل وقت برعلا نأ : «نآرقلا تاَفّلم باتك ذ هنع ٌةروهشم يرمعأ

 ةلالد اهليبس امْنإ ةّمضلا نأ نم كل ثركذ امل سايقلا اهعفدي ٌةياكحر/ هذهو نمله

 َرَمْؤَت نأ كدنع سايقلا فيكف : يل لاقف «واولا اهّلخدي ال نؤملا ةعامجو « ءواولا ىلع

 ءفلأب تانوثلا نيب ةف !ًةوسن اي نانّمَله :هل تلقف ؟ةليقّتلا نونلاب ءاسّنلا ٌةعامج

 :هتالص 4 لاق هّنأ هب حبصفأو يدهم يبأ يع يکُح امكو ءًاديز نانيرضا :لوقت امك

 ام دعب سايقلاو ءانياحصأ ٌةّلج اهعّفد ٌةريثك ًءايشأ ٌءاَرَملا ىّكح دقو .يّنع نانأسخا

 نع ىنغتسا میملا رسمك ول ُهَّنأل كانه ٌةرورض الو اميسال ءهيلإ ْتَمَتَلُي ال ٌداَْشلاو تفرع

 :"!نسحلا اوبأ هدشنأ ءٌرَحآلا لاق امك هلك اذه

 يميقأ:اَهبءاسًُتلاَنُقو ىَّدَتلاَمَمَّنلاولَيَحلا انّدرَط

 ملو a ب د تاد قئادح لجو رع هلوقك ,ةدح دحاولا ةبطاخم اهبطاخف ۲ 5 .-ُ هل

 ٌلقعي نم ُرَمْؤُي امك اهّرمأ اّن :لوقن نأ هل هب جتحن ام ةبشأ انا الإ :تاوذ : لي

 َنسّنشلاَو أ أبكوُك رشع دحأ تيار يّنِإ»: ةمسا رع هلوقك َنيِرّكدملا ىرجُم اهارجأ
 و همم

 ىلعف نوحي كَل كب لگو :ىلاعت لاقو .!'!(َنّيدِجاس يل مهيار َرَمَقلاو
 ٌهَقَللا هذهو ,سايقلا خب هل هجو الف ءاسّنلا ےب اًمأف ٠ .ميملا ٌمضب «ُنمله» زوجي اذه

 ىلع ٣ "لعمجلاو نينثالاو دحاولل « مهد ْنوكت ْنأف ٌةحيصقلا ٌةيزاجحلا اًمأف ؛ٌةيميمت

 هس هّنأل مله تادنه ايو ٠ ؛مله ٌةأرما ايو مله ديز اي :لوقتف .ةدحاو لاح

 وحن. طق فرصني مل ام یرجم كلذل ايرجف «مُ» ب ءاه» هيف تطل :لعفلا

 مك ءاّنم ُنداو انب مل: اندنع ٌلصألا ااو ,.«كدنع»و «َكنود»و «ديور»و «ةم»و ءةص»

 نالو ؛ ًافيفخت فلألا تفذحف ؛«مئاه» ريدقتلا ٌراصف/ : هيبنتلل «اهد اهيلع تلخد

 .هيلع رثعأ مل )١(

 .«ىلاعت هلوقك» :(ب) ةرابعو . ٦ ؛لمنلا ()

 .«. . .لوقي نأ هب هل جتحي ام هبشأ نأ ًالإد :(ب) رابع (۲)

 (€) ؛فسوي ٤ .

 ) )0يس؟٤.

 .«عيمجلاو» :(ب) يف (5)
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 امك مَا :«مّل لصأ ّنأل ؛ٌةنكاس لصألا كب اهّنِإَف ٌةكرحتم تناك ناو نالا انه مّأللا
 اهومغدأو مالدا ىلإ ميملا ةكرح اولقتف ؛ماغدإلا اورثآ مث ءذدشا : :« كشن ّلصأ نأ

 مالا نأكف مل راصف ءاهدعب ام كّرحتل لصولا فلا َتَفْدُحُف ,ةرخآلا ميملا +

 «قالطنالا نم ثّبجع ؛ :لوقت امك ؛ٌةضراع اهيف ٌةَّمَّضضلا نأ ؛ اهنوكس ىلع ٌةيقاب

 ھل تسيلو ,ةضراع ةكرحلا نأ ؛ اهدعب نوتا ٍنوكسو اهنوكسل نم نون حتفتف]

 ةكرحلا ّنأل . اهّدعب نوثلا نوکسو اهنوكمسل ةكرحتم ْنآلا اللا تناك نإو ءلصألا 2

 اهنوكسل «اه» نم ُفلألا فذحت كلذلف .لصألا 2 اهل تسيلو ٌةضراع اهيف

 .لامعتسالا ةرثكل فيفخلا نم هورثآ ام عم اذه ءلصألا 4 «مُل» نم مآللا نوكسو
 هاما

 “ئه نمو انْيَلَع اته نم نسكت 2 امَدْعَب ةتسألا اهانو شح ٍلْيَخَو .

 :'اءاستخلا تلاق ه ءاهترثكل ًاضعب اهنضعب بكر يأ :«سادكت»

 «بیرغ فيرصّتلا ب هّيهذمو ءاندنع هظفل نم سيلو ءانهامه : :ىنعمب : :«انهدو

 :ةمرلا وذ لاق. ةكرتأ كلذلف عضوملا اذه نع ٌفطلي
 ر

 مو تيه نامّيألاو لئامتشلا تاد اهب نَه انَهّْنمَو اشو اته

 ۳ ىفمصألا دشنأو . توصو منيه :يأ

 ربو صا

 لئاغ لوغو اهيلهأريغْنم لكوشاملواتهواته

 .(ب) نم ةدايز )١(

 ةلسرتسم هتءاجف ءاهّشيج هنتظو ؛ةلوّدلا فيس تأر مورلا ليخ تناك» :(ك) يف هحرش (۲)

 ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأو .«ةبراه تّلو ؛هّفرع اًملف

 .«لقع هلام» :هلوق

 . ٠٤١١/۳ ؛لماكلاو «71/5 ؛اهناويد يف ءاسنخلل تيبلا (۳)

 ء١٠١٠ /؟ ؛ةغللا ةرهمجو ء١٠ ؛دهاوشلا صيلختو ؛ 504/١ ؛هناويد يف ةّمرلا يذل تيبلا_ (5)

 ء۷١۳٠ /۳ ؛لصفملا حرشو ء۲۹٠۱ ١/ ؛ حيرصتلا حرشو ؛ 4755 ؛ حاضيإلا دهاوش حرشو

 278/7 ؛صئاصخلا يف ةبسن البو . ٤٠١/١ ؛ةيوحنلا دصاقل او ء(انه)و (منه) برعلا ناسلو

 . 150/١ ؛حاضيإلا دهاوش حاضيإو : 177/١ ؛ينومشألا حرشو

 .امهيلع رثعأ مل (0)

~۳١ = 



 "مرا وذ لاق ,ةانعمو ملا يذ ظفل ىلع ءاهانوشح»: لوق خي زاغأ دقو

 55 لاق . اهيلع ترسو يق خن :ىأ

 و و م 1

 حوجسسملا ىلعو اتهو انه/

 :لاقي . ةعبط : يأ .هتحيجس ىلعو ًالامشو ًانيمي يلطعُي : يأ عاطعلاب هفصي
 ا رو

 لقع هلام :لاقب امك ةحوجسم هلام
 ا 3

 ظفل «ٌدنسألا اهانوشح» : هوقو . ""[ليخب : يأ] ءلّقع

 هللا يضر يلعل لاق ًالجر نأ : :سايع نبا نع حلاص وبأ هاكح ام هّلثمو «يوق ٌنَسح
 يلع هل ٌلاقف .ةبيتكلل ًاوشح كم ًالمأو ًانانس كنم دحأو ًاناسل كنم ٌظلسأ انأ : :هنع

 ناك ْنَمَك ًانمْؤم ناك ْنَمْهأل لجو رع ُهّللا َلزناف ءٌقساف اي تكس: :ةنع هللا يضر

 ٤ اةريغملا ن نب ديلولا لوق ًاضيأ «اهانوشح» ٌلثمو .امهينعي 4نووتسی ال ًاقساف
 و و هل و س وا صاح ص 8 م «*» هرم

 اک هانوشح دف يوَهْيَرَخْأَو هعدر بگري دجلا ميرگ نم مف

 “م اهب رض اَنْفْراعَت امف  ٌةَناَهَج طايسلاب اتي َنْيِرض ۸

 مهوحن اولبقأف ٠ :ًامور مهتنظف ٠ ,ةلودلا فيس ٌركسع تر مورلا ٌليخ تناك

 .نييراه اولو كلذ اوقّقحت 3 املف .نیلسرتسم

 ىّتميلا كدي يِهّتشت ام ىَنِإ راب ٠ َةَْمَل شيجلا اَنِب سملاو ىرقلا دعت ٩

 . ٠٠٠/۱ ؛هناويد يف ةمرلا يذل تيبلا )۷

 جاتو «(انه)و (حجس) برعلا ناسل يف ةبسن البو ١. ؛ هناويد يف جاجعلل تيبلا )00

 .(حجس) سورعلا
 .اهتم اهدعب ام طقسو « «ليخب يأ لوقعم هلام :لاقي امكد :(ب) ةرابعو ء(ب) نم'ةدايز (۳)

 رظنا ءةبقع نب ديلولا وه مالّسلا هيلع يلع اندّيسل كلذ لاق يذلا لجّرلاو 1۸ ؛ةدجّسلا (:)

 . هيف اهمامتب ةصقلاو ۳١۷-۳1۸ ؛ يدحاولل لوزنلا بابسأ

 . ٠١۷/٤ ؛نايبتلاو ؛ 454 ؛يدحاولا حرش يف ةريخم ا نب ديلولل تيبلا (4)

 ىلع ال «راغأ هيلعو ءذخأ تيبلا اذه نم يبنتملا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (1)

 .؛هركذ يذلا لوألا

 .(ب) نم اهحرش عم (۸-۱۱) تايبألا تطقس (۷)

~۷ - 



 سم 93 و هر مر ده مرم مير م ملا ماه ساه مر سام مار
 انخسلا درابلا عيتن سانأ نحنو مهؤامد ناقللا قوف تدرب دقف ٠

 .ىنعمو ظفل ٌلئاط هيف سيل هّنإَف ,تيبلا اذه فّدَح ول هرض ناك ام

 انّقلا بارضلا لبق نكت اند مهيف بضعلا ةّنودلا فيس تنك ١

 اهل ودعلا نأ هقلبف ,ودنمس وحن ًافاص هجوت ةعقبلا قرحأ ان ةلودلا فيس ناك

 هدشنأف «بيطلا وبأ ةضرتعاف .مهيلإ ٌريسملا ٌهشيج بّيهتف ءًافلأ َنيعبرأ وحن ب دعم

 :هلوق ىلإ غلب اًملف :ًةديصتلا هده

 ... 2 ...  مهيف بضعلا ةلودلا فيس تنك نإق/

 :لاقيف «مهيلإ َريسنل تلق امك اولوقي ءهباحصأ ىلإ ٌراشأو ؛ءالؤهل لق :هل لاق

 .ةملكب مهنم دحأ ٌلّمجت ام ُهَّنِإ

 “تعا هدحو هنأ ول يذلا َتْنَأَو ةَرصْن كل يِلَتَأَن آل ىنألا نحف . ۱۲

 ."1ويف] ٌترصق ام :يأ : اذه 4 ٌُتّيَلتنِإ الو .ثيلأ الو ,ثولأ ام :لاقي

 ت یندالاب شیعلا نم ىضرَأأل :لاق نمو ىّلعلا كدتع يغب نم ىدرلا كیقي ۳

 ىنعم اهلهأ الو ايثدلل كي ملو  اًهّللا الو ءامدلارجت مل كالو.

 انما ىّسَفلا هار ام ًالإنمألاامو ىّتَملا ُهَفْوُحَت ام ًالإ فوحلا امو.

 . )الا لمت

 ىلإ ىهتناو «ةديصقلا هذه ةلوّدلا فيس بيطلا وبأ دشنأ الد :(د) يف هحرش نم دروأ )١(

 ءهباحصأ ىلإ راشأو ؛ءالؤهل لق : ةلودلا فيس هل لاق . ةلوّدلا فيس تنك نإو» :هلوق

 .«مهيلإ ريسنل تلق امك اولوقي

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف هردص دروأ (؟)

 .(ب) نم ةدايز (۳)

 .(ب) نم حرشلا عم )17-١0( تايبألا تطقس (:)

 فوخ الو صلاخ ٌنمأ اينّدلا يف سيل هَّنِإ :لوقي امتإ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 0(
 مر ف ًائيش سفن ناسنإلا مهي امّنإو «ضعبي اهضعب كّبشتم ٌرومألا امّلإو رملاخ

- ۲۸ - 
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 اهعم سرقو ةيمور جابيد باي اهيف ة ةيدهب ةلوذلا ؛ فیس هّلصو دقو ٠ ,لاقو

 ر

 00 وه اهيندشنأ . .حمرو ٠ ءاهنم ّنسحأ ناکو ءاهرهم

 """اهتاوص تاّيهلا ناك ترش اإ اهئاسح نوصي ام مُيِرَك باّيث.١

 :لاق هداك ؛«بايث» عفرو :تابهلا ريغ ٌناوص اهل سيل :يأ :تخّتلا:«ُناَوصلا»

 :"كلام نب ورّمع ٍلّبْخُما لوق ا امأف كلذ وحن وأ يدنع وأ ينتتأ
 ماعم رجس ها سا بس و ر ا رس

 ناّيص لب هانظفَحَف یوه انتیب مح ر شعم يَميرَك اكو

 نأ زوجیو ءرايصو رقب نم ٌراوص : اولاق امك ,«ناوصلا» ب ٌةغل نوكت نأ ٌزوجيف

 فذحف «انایرم» دار نوكي نأ زوجيو ءًامايق تمُك : اولاق امك «ةّنْئص» ردصم نوكي

 ازج زجارلا لاق .ناّيصو ٌناوص :تّخّشلل ٌمهُضعب لاو .ةيفاقلل ٌةرورض «ءاهلا»

 ا ا مناك ناوص 2 ءاّشلا نم تناك

 ۵ ها م ت وه ر وو 02 0 5 2

 ("!اهئايقو اهسفَن انيلع ولجو اهكولم اهيف مورلا عانصانيرت .۲

E رجارلا لاق ءةقذاحلا :«عانصلا»و ٌنوصلا ينعي: 

 78/5 ؛يليلفإلا نباو ۲٤۳١/١ ؛دمحأزجعمو ؛75؟ ؛هناويد يف ةديصقلا (#)

 . ٣۰۳/٤ ؛ يقوقربلاو ۱۱١/۲ ؛يجزايلاو ۱۱۹ ٤/ ؛نايبتلاو « 47/4 ؛يدحاولاو

 بايث ةلودلا فيس هيلإ ىدهأو» :(د) يف ةملقملاو ء(ك) نم ةديصقلاو ةمّدقملا تطقس )١(

 ينو .«لاقف «سرفلا هبجعي ملو ءٌرهْلا هبجعأف ءاهلّرهم اهعم ًاسرفو انتو «يمور جابيد
 .«لاقو» :(ب)

 :دازو ««كالذ وحن» :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلادروأ (0)

 . «نايص ًاضيأ هيف لاقي»

 . 10/4 ؛صّصخملا يف ةبسن الب تيبلا (۳)
 .امهيلع رثعأمل (4)

 .«ةقذاحلا : عانصلا» :لاق هنكلو ؛(ب) نم تيبلا طقس (5)

 . ٥۷٥ص يناثلا دلجلا يف امهداشنإ داعأو « 07ص لوألا دلجملا يف امهجيرخت قبس (1)
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 ديلا ءاَقْرَخ لجْرلاعانص ىلإ دّوُسألا باهثلا كالي تضهَت

 .اهلجرب اهعقاوم يذتحتو اهيديب يمرت :يأ

 “تامر الإ ًءايشألا تَروَصف  اهّدحَو َلْيَخلا اهَرْيوصت اهفكُي ملو ٣.

 .("!هّتروص يكحتف ؛هل ةّنَج ال هّنإف ءنامّرلا الإ ةروص يذ لک تروص : :يأ

 اهَناوُيَح ؛ تقطن ام اهّنَأ ىوس روصم 4 ةردق اهترخدا امو. ٤

 و ٤ لا ص ج
 .!ةقطان ريغ اهّنأ الإ ناويحلا نيبو روصلا هذه نيب لصف ال :يأ

 اهتاعطو اهتارك اهركذيو اهدَق سراوُفلا يوْغَتُسَي ءارمسو .ه

 ت
 .ناعُّطلا قاتشا سرافلا اهّره اذإ :يأ .«ًةانقلا» ينعي ةانقأ

 “يتانبسو اجر اهبف بكري  اهئابت اكو تمت ينير ٦
 .("ءامّرلا ناقتي اناكو .«يرهمسلا» ٌةأرما «ٌةنيدر» نإ :لاقي/
 م ورور هام مم

 اهَناَعَف ُدْشبَجْعَأ نم اهَقَلَخ ىأر مع نود هلئاخ قسيتع مأو ۷

 گر

 .هريسفت ىضم دقو ؛هنیعب اهياصأ : :يأ

 اهتازو ريصبلا نيع 2 هتئاشو اهتايو هتتياب هترياس اذإ ۸

 0 0 وو عم 7 2 3 سمع مم و
 .هقتعو هنسحب اهلسن نم هنأ اهنازو ةمأ اهنأ اهتنجهب «هتناش»

 .(ب) نم اهحرش عم (۳-۸) اتايبألا تطقس )١(

 . «مالّسلاو ًادرب تيبلا اذهب َكّيهان) :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۲)

 ؛فوصوملا ن نم نسحأ وه ام فّصولا نم نوكي دق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۳(

 اهَروص نأ «ءاهناويح تقطنأ امد ّناكم لعج ولو «هنم رسحأ فوصوملا فصولا اذه ّنكلو

 . «نسحأ ناك قطنت داکت

 . لصألاك (د) يف حرشلا دروأ عد

 مت يأ :اهنانسو اهَجّر اهيف بگری اهّتابَت داك : هلوق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (0)

 . «كلذ لإ تابّتلا دعب اهل َقْبَي ملف ءاهبيبانأ تلدتعاو ءاهُّتَرمسو اهلوط

 م.



 0 000 هو 9 وري ما ه2 ماع هس ورا صاش م

 ° اهتامأ ياوس يبطعت الو يرشو ١ اهرش ليَحلا نَمأَت ال يتلا نيأف .4
 ساس © سا سل ساه وو سمن 3 تە ر و ماه مع

 ؟اهنانع يدي ىرسي تضفخ اذإ ايئاخ حمرلا عجرت ال يتلا نيأو.١٠

 fr لا سا م عر 9

 .اهفصو اذه ءاسرف يلإ تدف اله :يأ

 ° اهّناكم ينارّت ال ىّمعُن كَل لهف هتاكَم كارأ ال ءان يلام.

 سا ع ل ص ا

 ."!ةلهاجت هل ٌعوسي وأ .هّلوق اذه ْنَم لهجي ْنَم ُنْيَع تَتخس

 حرشلا دروأ هّنكلو « هيلي يذلا تيبلا طقسو هزجع طقسو ءطقف تيبلا ردص (ب) يف دروأ ١(

 . لصألاك

 .(ب) نم هحرشو تيبلا طقس (۲)

 ظل قئار ريسفتلا حيحص نَسحف تيا !اّمأد : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۳(

 . «كللذ هللا هّقزر «صييخللا لكأ نم م راثكولا ىلإ جاتحي باتكلا بحاص نكلو «ىنعم او
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 ]بم

 نم يّبتتملا جرخف ,ةلودلا فيس بابب راج ٌرهن وهو :قيوف دم دقو < ,لاقو

 .«"اهسرف رص املا علب راذلا
 L5 ودم مم لع ش8 رووا

 دمحيو سالا اهمذب هئنودراحيرحلبلا اذ بح . ١

 39 مرق یر د نأ تيه شا ما 59 يع 8-5 ماما مءاماي.؟/

 ؟هتئيطق ارم هرز مأ ؟هَنْيِمُي وّتغلل تصَجَتنا مأ .ه

 ي” رل

 هتيفكيانقلاو ةايجلا نإ ؟هَنوصح ًاقدْنَخُم هنج مأ.۷
 همم 93 - 2 م و ل هم

 ا"هتئوع تفوت ضورلا بزاعو | هيف سس تعج جل براي .4

 ترجف .ًءام هليخ ىلع ربع :يآ . الثم هّيرض .هلیفس هدايجو انه تاعج : :يأ
 قرار

 :(ٌةَقرَم لاق ,ةنيفس عمج : :«نيفسلا» و ,نُمسلا ىَّرجم كلذل

 ور و 2 «يرمب يو

 يد هيو ارروُط حالا اهب روُّجَي نماي نبا نيفّس نم وأ ةيلودع

 01 لاقو

 ‹ ۱۸١ /؟ ؛يليلفإلا نباو ۳١۷/۳ ؛دمحأ زجعمو ۳۵۷ ؛هناويد يفةدييصقلا (#)

 7١5 /4 ؛يقوقربلاو ۱۷۷ /1؟ ؛يجزايلاو 217١/4 ؛نايبتلاو ٥۲۷ ؛يدحاولاو

 ةعبس اهرودو «ةلودلا فيس رادب طاحأف «بلحب رهنوهو ؛قيوق دمو» :(ك) يف ةمّدقملا )١(

 . «لاقف «هسرف ٌردص ءاملا غلبف «هدنع نم بّيَطلا وبأ جرخف «ةّيفيّسلا اهاّمسو «ًاعارذ فالآ

 نم بيطلاوبأ جرخف ؛ةلوّدلا فيس رادب طاحأف «بلح رهن وهو قيوق دمو» :(د) يفو
 . طقف «لاقو» :(ب) يقو .«لاقف ‹«هسرف ردص ءاملا غلبف «هدنع

 . اهنم (۲-۸) تايبألا تطقسو «(ب) يف لوألا تيبلا دروأ (۲)

 . نيدهاشلا ادع لصألاك حرشلا لماك امهب قحلأو ء(ب) يف نيتيبلا دروأ (۳

 )٤( ؛برعلا راعشأ ةرهمجو «تاقلعملا بتك رئاسو ؛۷ ؛هناويد يف ةفرطل تيبلا ١/ ۳۷۷«

 ؛ةغللا بيذهتو ء١٠ /۲ ؛فصنملاو ۲/  »۲٠١؛ةغللا سيياقمو ٤/  ۲٤۷حاحّصلاو

 ؛ ينابملا فصر يف ةيسن اليو .(لدع) برعلا ناسلو ؛(لدع) سورعلا جاتو «(لدع) ٤٤١ .

 .هيلع رثعأ مل (0)
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 يري عاد معيب 9 رقد ر
 ةفذحي سعلقت | ذإ نيقسل 4 !موع فحَرَت نهرين نئاعظلا نمل

 3 2 + ضد د 3 ر ۳ 5 0 ر

 نم .تکلهآ :«تقوتدو .هيف ةبزاع هتضورف ءديعب ناكم :ىأ :«ضورلا بزاع»و

 وو رگ ي ا ن | و 58
 .شحولا رمح نم ةعطقلا يهو راع عمج :«نوعدو ؛نالف كيوت :مهلوف

 ساما »ا

 )تیت هتيتر ترتكآ سأك بر شو هتوتج تس يهدأ نونج يذو 1١١ ٠

 : ب اتكلا تايبأ نمو «براش عمج : :«برشلا»

 هم ورو

 لا قا تاذ نوع 2ة َمامح ٌتَقَتَه نأ ريغ اهّنم برشا عّنَمَي َمَل

 هتيرع اسهجتوأ م َقيضو هتئينأ هءاّتغ تئدي ۳

 .«ةجلوأ» لثم «ةجلثأ» : :ًاضيأ لاقُيو .هّتمجأ :«هندرع»و ءدسأ : :«مغیض»

 هتوفج اده سم اهدوقُي هتيبج اهأّطَوَأ كو. 16

 هَنْيِعَط هنتعطب افرشم  هَنوؤوْلشت هسفئئبًارسبئابم ۷

 :"!يعارلا لاق ءرمألا وهو ناش عمج «نوؤشلا «/

 ؟الوُوَس نوؤشلا نع داقرلا لبق ْنُكَت ْمَلُو كارع ام: ٌةديلح تلا

 .(ب) نماهحرش عم )١١-۱۸( تايبألا تطقس (۱)

 16١ /۳ ؛ررذلاو : ۷٠٤و ٤۰1/۳ ؛بدألا ةنازخو ء٥۸ ؛هناويد يف تلسألا نب سيق يبأل تييلا ()
 « ۱۸١ /۲ ؛هيويس تايبأ حرش يف ةعافر نب سيق يبألو ۳۹١. /۳ ؛ بيبللا ينغم تايأ حرشو

 «۳۲۸ /۲ ؟لمجلا حرش يف ةبسن البو 8١. / ؛لصفملا حرشو : 108/١ ؛ ينغملا دهاوش حرشو

 0/4 ؛رئاظنلاو هابشألاو ۳۸۳ ؛ءارفلل نآرقلا يناعمو « 11۸ ؛نييبتلاو

 نبا يلامأو و١90 ؛فاصنإلاو 2477/١ ؛بهذلا نيع ليصحتو :«؟5517/0و

 ه7 /1 ؛بدألا ةنازخو ,1948و ۲۷1/١ ؛لوصألاو ۳٠٠و ۲/١١٠1و٩1 ١/ ؛يرجسشلا

 حرشو ء١٠ ١/ ؛حيرصللا حرشو 0٠۷/۲ ؛بارعإلا ةعانص رسو 0091و ۲٥و

 ينخمو «(لق)و (قطن) برعلا ناسلو ۳۲۹ /۲ ؛ باتکلاو ء۱۳۲۵ /۸و ۸۱ /۳ ؛ لصفملا

 :ىوريو .رعاش نم رثكأل تيبلا بسنو . ۳۲ ؛ عماوهلا عمهو ء۹١١٠ ١/ ؛بييللا

 .قوحس ام

 مل يف :

 إل —



 5 هّنوميم هجا كام ضب هئومأم هوت ام فيقع 4

 ءهلهأ ىلع ٌلَجَرلا نمي :لاقي :«هجولا ضيبأدو هلع ىتكف ؛ءجرفلا فيفع» :يأ
 الو «أنولعّم» الو «ًالولعَم» ّنوكي ْنأ زوجي الو ,لوعفم اذه ىلع ٌنوميمف ؛نوميم وهف
 .نماي وهف ءّنَمَي :اولاق دقو ,«ًالوعيف»

 ("”هَئوُكَت نأ سمشلا ىَنَمَت سمش ُهَفْوُنِرَحَب لُك نوُكيَرحُي. 4

 مالسلا هيلع سنوي ينعي ٠ نّنلا اذو» :ىّلاعت لوق هنمو .توحلا :ءنوُلا»

 تناك ناو .«اهنوكت» : :لّقي ملو ,هنوكت» :لاقو ءهيلإ ةفاضإلاب كلم لك ُرُعصَي : يأ

 ر ر

 .ركذم وهو «هيلإ : :«ءاهلادب بهذ هال ,لصألا 2ب ىثنأ نسما

 “هيس متت نأ لبق كجي هتیعتستل فيس اًيعدَت نإ 7

 ُهَتْيِدَو هّسْفَن مهتم ناص نم هستيكمت هئادعأ نم َماد06

 OY) 8م - 2 7 و 2“ £ 5

 : لاق «مادتو مودت تمد»و «مودت تمد» :اولاف

 اماَدي ننبَحلا نإ بحلا خخ )اَمالَم الولد ع الريامي

 رخآ ىلإ «. . .َنَمَي لاقي» :هلوق نم لصألاك حرشلا دروأ هنكلو «(ب) نم ناتيبلا طقس )١(

 .صنلا

 .(ب) نم اهحرش عم )11-١51( تايبألا تطقس (۲)

 ) )۳؛ءايبنألا ۲١.

 )٤( تايبألا تطقس )۲۳- )۲١(ب) نم حرشلا عم .

 سورعلا جاتو ء۸٠۱۳ ١/ ؛ةغللا ةرهمجو «(مود) برعلا ناسل يف ةبسن الب ناتيبلا )٥(

 .(مود)

 م4



€) 

 3 3 .o ور 0027
 نيعبرأو سمخ ةنس مورلا دلب نم هفرصنم تَّفو اضيأ هحدمي «لاقو

 و ت 5

 :' ”دمآب اهايإ هدشنأو .ةئامثالثو 0( ت ھم 5-2 *عإ توزد
 4 هللا مس امان مخ ترم و 0 0 7 ر هن .

 “يناثلا لحل يهو لوأوه ناعجشلاةعاجش َلْبَق يأرلا.١

 . "هلك لمحل

 رعاش ناويد 2 ناک ول هدحو ثيبلا اذهر/

 م و رر 5

 ناكُم لك ءايلعلا نم تقلب ةرم سل اعّمَّتِجا امه اذإف .؟

 00 َِ 1 2 مو <.
 .ةّنود َهَّنأل ؛ اذه لثمي تيبلا كلذ ٌلثم ىَلْثُي نأ ىغبني ال

 نارقألا نعاطَت لبق يأرلاب ةتارقأ ىَّتَفلا نمط امُيرَئو *

 ناسئإلا نم فرش ىلإ ىئدأ مَّقيض ىّئدأ ناك لوقعلا الون ٤.

 “نارملا يلاوع ةامكلا يدُيَأ َتَرَبَدو '"سوُفُتلا تَلْضاَفَت امّلو .ه

69 

(۱ 

00 

02 

(€) 

(0) 

 2 175/5 ؛نايتلاو « ۵۹٤ ؛يدحاولاو ٥۲۷/۲ ؛دمحأز جعمو ء١٠١٤ ؛هناويد يف ةديصقلا

 . ۳۰۷/٤ ؛يقوقربلاو 50١« ؛ يجزايلاو

 سمخ ةنس رفص يف كلذو «هلتقو هقارحإو هتازغ فصيو ؛هحدمي لاقو» : (ك) يف ةمّدقملا

 مورلا دالب نم ًافرصنم اهيلإ هلوخد ناكو ءدمأب ةلوّدلا فيس اهدشنأو «ةمثالثو نيعبرأو

 . «رفص نم ٌنولخ رشعل دحألا موي راهن رخآ يف
 موي راهن رخآ يف مورلا دالب نم ًافرصنم ناكو ءدمآب هاّيإ اهدشنأ «ٌةحدمي لاقو» : (د) يقو

 . طقف «لاقو» :(ب) يفو . ؛ةئمثالثو نيعبرأو سمخ ةنس «رفص نم نولخ رشحل دحألا

 .(5) تيبلا ىلإ كلذ ادع ام طقسو ء(ٌب) يف طقف:تيبلا ردص دروأ

 لهأ ليبس ان رثكأ دقف «باودلل ادوَسُم ناك ةبسحأ» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . هم اولي نأ ملعلا

 يف درو امك تيبلا حرش (ك) شماه ىلع دروأو . «لوقعلا : ةخسن يف : (1]) يف اهتمت بتك

 . لصألا

 . لصألاك حرشلا دروأ هنكلو «(ب) نم تيبلا طقس
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 ردف ىلع يهو ,ةيلاع عمج :«يلاوعلا»و هرْكَذ ىضم دقو .ا نقلا :«نارتادو

 ن جاا کر نل ر 2 0و 4 202 8 9 0

 3 2 o 0 2 0 5 م 8

 .براتضلاب فيسلا نأل ؛ًائيش فويسلا تَنْغَأ امل ةئودلا فيس الول :ىأ

 ؟نايسن ما كاذراقتحا نمأ |( ىَرَد ام ىح نهب ٌمامحلا ضاخ .

 .("ءاجه ٌبلقني داك ىّتح حدملا ےب غلاب
 تر رر م مع 3 و م رر چ ل ماه سامع < م0 ما مع

 نامز لك لصهأو ناسمزلا لهأ ىلعلا ےہ هادم نع رصقف یرجو .4

 .(!باوص امهالكو :«ىعس» :ىَرْخُأ كو «یّرج» يباتك  اذك
 8 ٠ 0 7 رم م ر و 95 7 و 52

 “نايتفلا سلاجم جورسلا نأ هدنعو تويبلا © سلاجملا اوُدِحَت 4

 : ىلع وبأ دشنأ هّنْدَحَتا ىنعمب هدا «ءيشلا تدْخَت» :لاقي

 قرا ةاّطَقلا صوحفأك ايست اًهزرغ بنج ىلإ يلجِر تَدخَت دقو

 وبأ ديلإ بهذ دقو ؛ءيطخم وهف 0 ذخألا» نم :تلعتفا :«تذختاد نأ نظ نمو

 اذهو ءهل ةححصو مداسُف ىلع ةَنالْدلا ماقأو «يلع وبأ هيلع هركنأو جاجزلا ر قاحتسإ

 : رتن ةرتنع لوق ّنِم
 م يو اا 0 7 3 0 0 9

 عتسحملا لسيبت هللكارم دسهت ىوشلا لبع ىلع ّج جرس يتيشحو

 .«سأر» :(ك) يف 000

 .(ب) نم اهحرش عم (7-8) تايبألا تطقسو . لصألاك (د) يف تيبلا حرش (۲)

 . «ًاريثك امهرودص نود امهراجعأ «ناتيب ناذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۳)

 .«ليخلا ىرجتامك ىدكا ركذ دقو امّيس «سسحأ «یرج»» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )€(

 هدعب ام طقسو .لوألا دهاشلا رخآ ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف هردص دروأ )2(

 . (197) تيبلا ىلإ

 . 715 ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس (0)

 : 457/7 ؛برعلا راعشأ ةرهمجو ؛تاقلعملا بتك رئاسو « ؟ ٤ ؛ هناويد يف ةرتنعل تيبلا (۷)

 (ذقن) ةغالبلا ساسأو 7/0 ؛ةغللا بيذهتو ء(لبن)و (لكر)و (لحر) برعلا ناسلو

 . (لكر) حاحّسصلاو ؛(لبن)و (لحر) سورعلا جاتو ؛(لبن)و

~~ 



 :)سحلا م نب هللا ديبع لاق «جورتس» ٌةريثكلاو .«جرسأ»و هجرس : :لاقيو

 اجّرَسُأ ليلا رخآ نم اهل َتدَدَش ةهيرَكٍرْيرلا نبا اي ةَنِزْنَمَو

 ناديا 4 نئلطملا ٌرْيَم ءاجيه لا2 نعطلاو ىَعَولا بعللا اوُمهْويَو ٠

 ناسطوألاو تاداسعلا ىلإ الإ دقي ملو ناعطلا ىلإ دايجلا داق.

 نارحألا ىلع هيحاص ب ْلَق للا( هنْسحب ٌرْيِغُي ةقباس نبا "الك

 ٍناسرألا نع ينغي اهؤاعدُق ىّقولا بادآب تطير تّيلخ نإ .۳

 :ًاضيأ هلوق «ىغولا بادآ» ٌريِسْفَت
 £ م مر «م مس ت ميد م 2 ريدم تے راو م اق عم

 مهفتف ديعب نم اهيلإ ريشي هفرطق ءاقللا لوط اهبذأو

 .Jf و ل
 4 !اضيأ هلوقو

 مالك ٌطايسلاَو هيف برضو اهرعش ٌةنسألاو هيف فت

¢ 
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 و # م سا ےب

 ناد ابرق هَل دُيِعَبلا لك ٌرْفَظَم ديعبلا دّلَبلا اهب يمري.٥

 ر # سار

 نارلا ن صحب اهُيديأ ُنُحَرْطُي م م راب تجرأ ناسف ۲

 ع

0 03 

 .هيلع رثعأ مل )١(

 . ءادتبالا ىلع مّضلاب «لك» :(د)و (ك) يفو «لدبلا ىلع لصألا يف اهطيض اذك (؟)

 .«لاتقلا لوط» : ىوريو . 144 ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا قفرفز

 ۳۸١. ؛ هناوید يف يبنتملل تيبلا (4)

 براقام سوفتلا يف نسحب امّتِإو «طارفإ اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يفهدعب (6)

 : ثان ةَّمص يف مهضعب لوق طارفإلا اذه لثمو هبا الإو ‹لوقعلا

 ةلحرماسهاطخ ىدسحإ يف عطف

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 00(

Y~ 



 «نهناسرف مئامع هيف نرشني» امّنِإَو طرق ؛ هكام درب نأ يل ٌركُذ «سانسرأ»

 .كلذك اهنا ؛ةحابتملا 2 نهتعرسل

 “نايصخلاك نهو لوحْفلاَرَشَي دراَب نم ىَدُملا لتم 4 نصمم ۸

 , و | تاق تشدد 20 ذل 0

 ةنيطحل ل «نيثيو نوزني : ي :«نصمقي»
 ر

 درو قرورعم يصوبل ابّنّصَمَفي ٍبراوغ ود اهنود نم یتا نهو

 ٠ .نيكاكسلا :«ىدّئا»و هدر ةدش نم «نايصخلاكدو

 “راوتلو هينا فرقت .. "صْنَخُم نيك جم ن ااو
 امّيرو ,نيتجاجعلا نيب ٌءاما َّجَح امير :لوقَي .مورلا ُاجاجعو َنيملسملا ٌةجاجَع :يأ

 هّنأ ركذف ءاذه نم: ةءارقلا تقو هتلأسف ءاتشلا 2ر وشت امّلُف «ةجاجعلا»و ٠ اتقتلاق ,هاتزاج

 .دراب ٍتفو لك ذر چلا بود وه امَّنِإو ايمل دربآ نم ءاملا اذه: :يل لاقو .كلذك رمألا دهاش

 :ٌسسانسرأ هّلمحف هيف هسفن حرم ٌراتخاو ءءاملا ے ذئنيح عقو يريشقلا أرقص نأ ينتدحو

 .درّبلا ةدشل فرصتلاو ةكرحلا نع َنلُطع هيلجرو هيدي َّنأل ؛مورلا ىلإ ٌرهَّنلا اذه
 "نايقعلاك وهو ةّنعألا ىَئَقَو ُهُياِبَح نيجللاكوريمألا ضر ٠

 لق الف ضيبأ ُءاملاو ضكر :ٌيأ .بهُذلا :«نايقعلا و ةضفلا «ُنّيَجّللا»
 :"ریرج لوقب هيف ّذالو ّنمحا دق داع ٌمُهؤامد هيف ترجو .نيكرشملا

 .«كلذل ةدوعم اهّنألا :(ب) يف )۱)

 حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأو . دهاشلا ادع لصألاك (د) يف حرشلا دروأ 000

  ًاضيأ دهاشلا ادع لصألاك

 .«فرورعمالو «صمقي» ناويدلا يف هتياورو . دلجملا اذه نم ۲۷ص هجيرخت قبس م

 ةجاجع :يأ» : (ك) يف هحرشو .«اتقتلاف» :هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تييلا دروأ 0

 وبأ لاق .ناريزح يف ناكو «درابلا دلبلا كلذ ةجاجع يبنتملا دهاش . مورلا ةجاجعو نيملسملا

 سانسرأ هذخأف اذه يف يرشيقلا ذئنيح عقوو «جلثلا بوذ هنأل ءهايملا دربأ رهنلا اذو :ةديبع

 . حرش نود نم (ب) يف همامتب تيبلا دروأو . «هدربل حبسي ردقي مل «مورلا ىلإ

 )٥( (ب) نم اهحرش عم (۲۰-۲۷) تايبألا تطقس .

 . 0۲۹ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس ()

 - مم



 و ي امج تدل ےہ رم 3 7 7 7 27
 لكشأ ةلجد ًءام ىش ةَلِجدب امؤامد جمَت ىلّتقلا تاز اَمَق

 ٤ !بّلعَت نع نسحلا نب دمحم ىلع تأرقو . ضاييو ةرمح هيف :يأ/ 1 TET 207 e هيا
 ف ت r 2 - 5 هو ماض

 ٍنايّقعلاب نمف ن يجن نِم ناب اصهُدَح درو تمل

 ء2 ِ و ريف ي 507 م ھر ت ع
 ٍنايلصلا نم هل نيفسلا یسنیو هقوف رئادغلا نم لايحلا لتف ١.

 5 م ما
 . "هتف ْنَم بئاوذ نم :يأ ؛ةانركذ دقو .ةريدغ اهثدحاو ءبئاوذلا :«رئادّعلا»

 ناولألا كلاوح نوطبلا ''مقع مئاوقريقب ةيداع ُهاَشَحو؟

 ل و ّّى و را 25 3 م

 :«كلاوحدو بلت ال اهنآل ؛ميقع عمج «مقع»و كانه اهانب «تايريمس» ينعي

 1 .(رّيقلاب دوس

 نالزغلا ضيارم ناسحلاَتَْحَت  اهْنأك لوُيحلا تَبَّس امي يتأت .۲۳

 »مم

 .نهضبارَمب تاّيرّيَمَسلاو انسخ + نالزغلاب يَبسلا هبش

 ("!ناثّدَحلا قراوطَو هرهد نم هلهأل مدينا هو كرب ۲٤

 نادمَح ينب ىَنْشَتَساَو كاعار ىزولا نم مذ اذإو ه تكر.
 و و2 ما 95 ررر رو سلا ١ م

 ناجيتلا "يود ىلع عوردلاممذ مراص ضيبأ لكب نيرفخملا 1
34 0 

 مهظويس دقت: يأ هدهع تضقن : هترفخأو .هّترجأ :لجرلا «ترفُح» : :لاقُي

 .كولملا ىلع ٌعوردلا

 58 )1١ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس ١١.

 باتكلا بحاصو ءاذه يف هقدص نع ُهَلأس ًالهد : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (؟)

 . «لازسلاب هيلإ حجر امل كلذ دقتعي مل ولو «هلوق يف قدصيٌرعاشلا نأ دقتعي

 . «روبعلل اهانب [اذك] نفس ينعي» : (ك) يفاهقوف بتك (۳)

 ةيرامُس لك لعجو «مالسإلا دالبب اهانب لب الو : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف )£(

 ربع ىٌح اهيلع َرْيَّقو ءاهتكرز هحضوم علب امّلف « :لامجبا ىلع اهلمحو « ناري ننطق

 . «اهب مهكلهأف « ةديكملا هذه نم َنينمآمورلا ناكو ؛هتيفب ىلإ

 .(ك) يف لاَّدلا نيكستب اهطبض (4)

 .«یّرذ» :اهتحت بتك هنكلو ءاضيأ (ك) يف اهاوراذك (7)

- 

~۳۹ ¬ 



 نالا مبظَع ىلع َنيِعْضاوَكم مهتم ةفاثَك ىلع َنْيِلَمَصَتُم ٠
 سالا ىلإ ًايركو ًاتماطت .ءارقثلا مهو «كيلاعصلا لاعفأ ٌنولعفي : :يأ :«نيكلعصتم»

 .ًاكولعص ريقفلا | يمس ةنمو « اهنم ثدرجناو ءاهرابوأ َتَحَّرَط اذإ : :ليإلا تكلعصت دق : لاقيو

 1 )داود وبأ لاق

 مادقألا صئارقلا دلج ع رف دقو عيبرلا ے نكلعصت دق/

 :(ةتاخ ¿ لاقو

 امم رهدلاو ثادحألا ىلع يضَمُيَو كه وانسي كوم هلو

 “ناحرسلا ةَقْيرو ميلظلا لجأ منهّطُم لك لالظ نويَ 8

 هلسأتيو هَسَتيو هضّيقتيو ُهابأ ُلّيقت نالُه :لاقي ,ٌنوعبَتي : :يأ :«نوليقتُي»
 و ترا هل

 ًاعمتجم هنم ءيش لک ُنسَحُما | سرفلا :«مهط او ٠ هئاعفأ ب هبي ناك اذإ ؛ ؛هريصتيو

 .a ماعّتلا رگذ :«ميلظلا»و :ةريسفت ىضم دقو ,ًادرفنمو

e 0 

 :اياذإ هدّلِج هع دقي اي ال فيك لاسع ميلظلل ام

 عدم

 .؟ةايابهإ ةَفْوَف بارتلا یسیھآ

 آلافو 7 2

 الا ؛ةغللا بيذهت بيذهتو «(كلعص) برعلا ناسلو ٠٠١ ؛هناويد يف يدايإلا داود يبأل تييلا )1(

 .(كلعصت) سورعلا جاتو ١/ ٥۹ ؛ ميج لا باتكو

 ا . ٩٠٤ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس )۲)

 . هب ءائغ ال ديدش هي بوشتب ًارصتخمو ًافرحم حرشلا نم ًاضعب هب قحلأو ؛ (ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۳(

 الب ثلاثلاو . (اي) سورعلا جاتو «(اي) برعلا ناسل يف ةبسن الب رخآ عم يناثلاو لوألا ()

 «(ابه) برعلا ناسلو :؛؟ 58/7 ؛صئاصخلاو «7ا//7 ؛رئاظنلاو هابشألا يف ةبسن

 ْ . (ابه) سورعلا جاتو ء ١157/17 ؛فصنملاو ؛, 70١ ؛بستمجملاو

 2305/11" ؛ةغللا بيذهتو ء(ممط) برعلاناسلو «177 ؛هناويد يفي ميمتلا أ نبورمعل ناتييلا ()

 «(ممغ)و (ممط)و (زوح)و (أده) برعلا ناسل يف ةبسن البو .(ممط) سورعلا جاتو
 ةرهمجو 2585 /5و ٠۷۹ /ه ؛ةفللا بيذهتو «(ممغ)و (زوح) سورعلا جاتو

 هع.



 و f ت 2 - 2 و وِ و 2 و 7 مم

 نوكت ليحلا نم ةعطقلا :«ةقيرلا»و ««ناملظ» :سلوډ یکحو ««ناملظ» :ةعمجو

 :(")ةدؤرفلا لاق . اهريغو ةاشلا قدم 2
 »«# قلا جرو

 ةامكلا ىلع ديدحلا ًءيدّص اذإ اهّيدنَقَتم مُهُفايَرأ یر

 و ت

 ةيؤر لاقو

 قيرلا َنارفأ فّيصلا فيه َلَحَو

 ف اهّقايرأ اوكرتتو اهّقازرأ اولكأت الو ,ةّيردلاب اوجح) :رمع ثيدح يو

 . (اهقانعأ

 «لّشهتلاو نالأذو ةلاؤذو بكذلا : :وهو بدلا ءامسأ دحأ :«ناحرسلاد»و
 ل

 قلَسَعلاو «سلمعلاو «لاسعلاو ءسلطألاو :بوُلقلاو ,ٌُنامَديَشلاَو .نادميشلاو ءرشهنلاو

 «عامخألا وددو ءرومتيحلا» : ًاضيأ هل لاقيو الوله يمس امّيرو ءأاضيأ علمسلاو

 ا ناسح لاق. .ةملظ نزو 2 ٌةَّطَْعَم ابأدو «ةَداَعَج ابأدو :«ةدعج ابأد/ ىَنكُيو

(010 

 )غ0

(۳) 

 عه

)0( 

 مامُع لالظ باغ ناحرس هناك نانعلا ب عزمت ءادرج

 مز ري سلا 4 و
 : ةمرلا ود لاق .««حارس»و «نيحارس» هعمجو

 1/۷٩و 78/0 ؛صّصخملاو ء۱۹ /۳و ۱۱۰۷و ۱۰۳و ۵٤۱۰و ٠١5١/5 ؛ةغللا

 .(ًاده)و (ممط)و (زوح) حاحصلاو : ۳۲٤و ٠١١ /۳ ؛بدألا ناويدو ۰۱۱/۱ر

 ؛دهاوشلا صيلختو ء۹٥ ؛فاصنإلا يف ةبسن البو . ٠١١/١ ؛ هناويد يف قدزرفلل ناتيبلا

 . «اذإ» لدب هامك» : ىوريو .(عضخ) برعلا ناسلو ۲۹١/١ ؛بدألا ةنازخو 8

 يفو «لصألا يف امك اهانطبضو :(قبر) سورعلا جاتو ء١٠٠٠ ؛ هناويد يف ةبؤرل 'تيبلا

 . ءارلا رسكب جاتلا

 . (قير) برعلا ناسل يف ثيدحلا رظنا

 . ١/ ۹٥ ؛ةيرصيلا ةسامحلاو ؛79 ١/ ؛ هناويد يف تباث نب ناسحل تيبلا

 ناسلو «۹۸/۱ ؛هناويد يف ةّمّرلا يذل وهو .ةيراض قادشألا ُهَترِهم فض : :هردص

 راعشأ ةرهمجو « ٣ ٠ /۲ ؛نيعلا باتكو ؛(بذع) سورعلا جاتو «(بذع) برعلا

 0/4 ؛ ةغللا سيياقم يف ةبسن البو . (بذع) حاحصلاو ۹۵١ /۲ ؛برعلا

4 - 



aa»هلع 0  

 مك +

 0 يريشقلا ةمصلا لاقو
 ا ود

 يعنرتو دورت د امف اه حي

(Té ر 

HEةئيطحلا لاقو . «ءاهلا دي  

 هم َنجَرَخ راغُتلاَراَق اذإ

 ٌبّدَعلا اهقانعأ  نّيحارّسلا لَم

 تمدئدَق 3 ةئاحرس ْنِم ريفاظأ

2 02 

 اذإ ٌبّرَعلاَو هقنع ٠ 3 لبحب ٌدودشم هناك ناك بنل ىأر اذإو فلم دقق يلا یار

 وى ُةَمِباَتلا لاق امك .قباسلا سرفلاب هَّنهبش الجر تحدَم

 ةقباس تنا نموا كلمت كر

 : دز وبأ دشنأو

 لبس ني داوجلا نب داوجلا وه

 6 م 57

 ا ساون وبأ لاقو

 ًافلك اهب أبص ًابحاص اهّتْيْطاَع
 و سعف ماس 4 اع

 ادب ناهرلا موي ترج قاتعلا اذإ

 دّمألا ىلع ىّلوتسا اذإ دا اوّجلا قيس

 لَو اوداج ّنِإَو داج او ميد نإ

 اهْيساَحل املس اهقئاعل ارح

 اهيصاوُت ف وشحي قباوسلا لبق

 ١١( ؛ هناويد يف يريشُفلا ةّمّصلل تيبلا ٤۳ « امه «نيتيب نم قّفلم هيف وهو :
 و 5 5 6

 يدتغتو حورتاميف اهل حيتأ

 تتتئئدتدقامُرافظأ ةننحرسب اهلفط ثرف ىرتًءاّجنم تءاجو

 . 146 ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس (۲)

 تدعم شاف اهّبعر هنم مراشخ

 ت

 ةرهمجو «(يلو)و (اوس)و (دمأ) برعلا ناسلو ٠١« ؛ هناويد يف ينايبذلا ةغبانلل تيبلا (۳)

 «(دنس)و (دمأ) سورعلا جاتو ء٤٥٤٠ /195و 777/14 ؛ةغللا بيذهتو ١/ ٠٥۹ ؛ةغللا

 . 477 ؛ يزيربتلل رشعلا دئاصقلا حرشو 21/07 /7 ؛ساحنلا نبال عستلا دئاصقلا حرشو

 )٤( ص ثلاثلا دلجملا يف امهداشنإ داعأو ۷4۷ص يناثلا دلجلا يف امهجيرخت قبس 776 .

 . ۲۱۰/۱-۲۱۱ ؛هناوید يف ساون يبأل ناتيبلا ()

 سا



 ُةٌمِزالم ءيش لك لظ نال ؛«لالّظلا» ظفل انه ٌراعتسا امّنِإَو ,ًادج ريثك اذه
 ريغ نم مهيهاذم مهكولسو مهئابآ َقْرُط مهءاذتحا كلذب يري دی تس ىلعو

 :")لیق امك ,جيرعت الو ليديت

 0 را نم اهُفرعأ ةتشْنش

 .رحلا | ةدش ف مهليخ و ءايفأب نوُلظتسي ممّا ءانعم نوكي نا اض ًاضيأ | لمتحيو]

 ) !نايدألا ٌرئاس تيد َلّذَأَو ودع صا كسب تضخ ۹

 “ناكمإلا نم عتّتمم ٌريسلاو ةَضاضَ عوج لا و بوردلا ىلعو ٠“ مر عم ما م

 ب ذإ ًاضيأ بوردلا ىلع هترکذ يذلا اذه ناكو :هانعم : :لاقف « اذه نع هّتلأس

 04 !ناكمإلا ّنم ٌعنتمم ريسلا ذإو ,عجارلا ىلع ةضاضغ عوجرلا

 . ۱٥٠ص هيف هداشنإ داعأو 2« ۰۱٠ص يناثلا دلجما يف هجيرخت قبس ()

 :ديعبلا لالّمضلا اذه ىلإو بجعلا ىلإ موق اي اوعمسا» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )00
 بحاصأ لا بهوف «هنم بيرق الو هحرشب سیلو «تیبلا حرش يف / هكا ذه یضم دق

 مهوزُغ يف نولعفي : : يأ : «نيكلعصتم» : يّبنتملا لاق امّنإَو . ضيرم لكلو «ًةيفاعلا باتكلا

 نوليقي ةريهأطلا يف ملاك ؛«ةلئاقلاد نم هوم لك الط وليت : : لاق مث ؛كيلاعصلا لم

 مهنا مهل حدمو فاصو وهو < ليلا صو مث ؛ ةيرغتلا ناسرفلا لعفت امك مهليخ لالظ يف

 ديصي : يأ ««ميلظلا لّجأ»و < «قلخلا ٌنّسح : يآ ««مهّطم لكد :لاقف < ليخلا نوديجتسي

 : سيقلا ورا لاق امك وهو ؛هلثم «ناحرسلا ةقيردو ءوجني الو هيلع ميلظلا

 لگد بارآالاد ٠

 .«بْجعلاو لالّضلا نم هللاب دوعن ءًاديعب حاط دق خيشلاو «تيبلا ٌريسفت اذهف
 .رسفلا رشق نم ةدايز (۳)

 .(ب) نم تيبلا طقس (6)

 هتركذ يأ» :(ك) يف لاقو .ًافرحم حرشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (5)
 . «ريسلا ةيوعصل ةضاضغ عوجرلاو « نكمم ًاضيأ بوردلا ىلع كلاعفأ نم [اذك]

 َتّلّدو «كفيسل ُفويَّسلا تعضخ :ٌهانعم امّنإ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (7)
 ًبوردلاو ًامدُقم ٌريَّسلا هيلع عنتمال ريغ اهمارول يتلا لاحلا هذه ىلع كنيدل نايدألا

E — 



 00 00 را رر مم 2 ريما مو

 “ناميإلا ىلع عمّتجمٌرفكلاو انقلاب كلاسملا ةَفّيِض قرطلاو ١"

 ر مقوم م
 .هانلُك ام دارأ هنأ الإ ء,كلذب اذه

 “"نابّقعلا بكانم َنْيَب ندعصَي  امُئأَك ديدَحلا رّيؤ ىَنِإ اورَظَت ."1

 .ليخلا روهظ ے لاطيألا كلذب ديري] ,«قيناجملا» ديرب

 )ناوّيَحلا نم تسيل اف اهسوفن مامحلا يمحي سراوُقَو 5

 نانثا هيف فيلا ناك ًايرض 2 ىرذلا و ًاكارد مهيرضت تلزام ."4

 8 2 3 3 ًِ 2 رو و 00007 78
 دحاولا .ىلاعألا :«ىردلا»و ,نافيّسلا لمعي ام دحاولا فّيسلا لمعي :ىأ/

 .«ةورذ»

 ناماب مهموسج َكْيَلِإ تءاج امّتأَك ةوجولاو مجامجلا صّخ .د
 a ل 5 لك ول و 7 و م سمسم صر ريب ©

 (!نانرم ةينح لك نوطبب اوربدأو هنع َنوُمَرَي امي اوّمَرَف . ۳٣

 م
 ر قرط لاق سولا :«ٌقينحلا»

 لما رر ر م راح ما# مم و 4 ےہ

 4 ٌةَعباَتلا لاق. ةتوصم سوق :«نانرم»و ءاويرهو مهيسقب اوُمَر : :يأ

 در صم مهس نا نرم رهف نع

 .«هيلع ٌردقي ال َةَّريغو ءددحو كل اذه : يأ «هئارو ىلإ ًاعجار

 .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس (۱)
 « لصألا يف سيل ام فاضأ هنكلو ؛لصألا ةرابع دروي ملو «(ب) يف همامتب تيبلادروأ (۲)

 . نآملا يف هانتبثأ ام وهو

 .(ب) نم ةدايز (۳)

 . (ب) نم حرشلا عم )۳۳-٠١( تايبألا تطقس )٤(

 . نيدهاشلا ادع لصألاك (د) يف حرشلادروو . دهاوشلا ادع حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلازجعدروأ (5)

 . ۳٠۳ص دلجلا اذه يف هجيرخت قيس ()

 . ١١94 5ص لوألا دلج لا يف هجيرخت قبس (۷)

~4 ~~ 



 مث مص يقر

۳Yو مو ف مور ًالصَقم باحّسلا رم مهاشغُي .  

 اًدجاَرلا لاق . هتّماثكل هب ههّبش «شيجلا :«باحسلاب» ينعي

 a 8 7 ها
 لت يسبب ينم ر قرع ياو گلا

 "نامرحلاب داع نم ةّلامآ ا اوُلَمَأ يذلا اوُمرَح ٨۸.

 لَم ذئنيح هّنأل ؛كنم ٌملس ْنَم مهنم ُهَلامآ كردأو كب َرَمَظلا اومرح :يأ

 كب ٍرَمّظلا نم هلم ًاميدق ناک ام مرح دق ناك ناو ٠ اهنم هّلمأ امب َعَجرف اجلا

 :(ةمرلا وذ لاق .ًالّمأو ًالمأ هلمأ «هتلمآ»و اليمأت ءيشلا «تلمأ» : :لاقيو

 لباق فّيص 4 يَحلا َعامتُجا تلم ىوُتلا ّنم ءاتش ْنع ىّلَجأ ْنْيبلا اذإ

 )ج 7
 ريتك لاقو

 ٌلصاو دولا يذو ىَيرُقلا يذل تنو هّتيأر ىتح تلو يذلا تلمأ

 2 هرو رم مس ر

 “ناوخإلا نع هثّجهم هتلغش ٍرِئاَق ةَجهم َنْلَغَش حامرلا او

 “يئاعلا لَقَو ییا بضاوق داوعلا نع قاع َتاهْيَه ٠.

(ns & 1, 
 : لاق .ةدواعملا :«داوعلا»

 . لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )010

 . ١95 ص هيف اهداشنإ داعأو « ۱۹۰ص يناثلا دلجملا يف تايبألا جيرخت قبس (؟)

 اومرح يأ» :(ك) يف هحرشو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلادروأ (۳)

 هنامرح عم هكاردإ كلذف ءاهغلبف ؛ةاجنلا لمأ هنأ [اذك] مهيف كلامآ كردأو «كب رقظلا

 .«[يبنتملل تيب رطش وهو] ةلاهج نم ال كاطعأ اج رسي : هلثم كب رفظلا
 )٤( ۲۲۳ص دلجم ا اذه يف هجيرخت قبس .

 .«هتبأر . . .تأبأ» هيفو «558 ؛هناويد يف ريثكل تيبلا (5)

 .(ب) نم تيبلا طقس (7)

 . لوألا دهاشلا رخآ ىلإ حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا ردص دروأ (۷)

 يف ةبسن البو . 49 ؛بيدألا ةحرف يف ءزج نب قيفشل وهو . يدنع فورعملا اوركشت ملامب :هردص (4)

 دعو



 اداوعانَواَعَت متُششْنِإو ...

 :' مرد نب سيق لاق -وُن .ونعت تونع ق: 3 :ةنم لاق ءانركذ دقو < يسأل يالا

 © يل

 2110111 مهين ايكوم يا
 رور و م

 (""نايرغلا ًةفِسُم هيف َنأَكَف مهروعش لابجلا ٌرِجَّش تدوس دق. ٤۲

 ا صل

 نم مكن لعج يذلا :لجو رع لاق تنيو رْكَذُي وهو .رجشلا 2 : يأ ««هیف»

 .©4رمَقنُم لت راجعا مه هنأ أكد «ُلَخّتلا» َكلذكو !ًاران رّضْخألا رجلا

 .هناريط ب ضرألا نم اند اذإ :ٌرئاطلا فسأ :لاقي «ضرألا ّنم ُةّيناّدلا :«ةَفسملا»و

 :("ارجَح نب سوا لاق

 بدأ حرشو «ًافيحصت ةمجعملا لاّذلاب هيف دروو ؛ 418/7 ؛باضتقالاو « 1۳١ ؛بتاكلا بدأ

 .«نإود لدب «ولو» :ىوريو .۳۹ ؛ينابلا فصرو 7034/5 ؛صئاصخلاو : 4١7 ؛بتاکلا

 نأ ئرح يورلاو رحبلا اذه ىلع 14 ؛هناويد يف ةديصق حيرذ نب سيقلو ؛هيلعرثعأ مل )١(

 .اهنم نوكي

 .(ب) نم تيبلا طقس (۲)

 .ًارصتخمو ًافرحم حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۳)
 ) )4يس؛+46١.

 ) )0القمر؛٠٠.

 ؛يناغألاو ء(بده) حاحّملاو «(ابح) ناسللاو «14 ؛هناويد يف رجح نب سوأل تيبلا (5)

 دهاوش حاضيإو ١//717: ؛ءارعشلاو رعشلاو ؛ ١177/7 ؛صئاصخلاو ؛ 8

 ديبعلو . 1١ ؛نوصملاو ء١٠۲۷ ؛نارفغلاو ء0۸ /۳ ؛ةخللا سيياقمو « 1۱۸/۲ ؛ حاضيإلا

 ۷۷١« /؟ ؛ةيرجشلا ةسامحلاو ء١١۳٠ ١/ ؛ةغللا ةرهمجو « ۵۳ ؛ هناويد يف صربألا نب

 لعفأو لعفو ۱۷۷/١ ؛يلامألاو :(بده) برعلا ناسلو ؛ ١/ ٤٤١ ؛ءيلآللا طمسو

 ؛نيعلاو ؛ 514 / ؛ ديرفلا دقعلاو « 517 ؛يرجشلا نبا تاراتخمو 0٠١ ؛ يعمصألل

 : ٤۲۳ ؛حاضيإلا دهاوش حرشو 1175/7 ؛ناويحلا يف ديبعل وأ سوألو .. ۷

 يف ةبسن البو .(ففس) سورعلا جاتو «(ففس) برعلا ناسلو : 1677/1١ ؛بستحملاو

 .١١/١٠٠و۳/۹١٠و 5/5 ؛صّصخملاو ء177 ؛ةلمكتلا

~~ 



 و همر 8#

 حارلاب َماقْنَم ُهَمْفْدَي داكُي ةبديه ٍضرألا قْيوَف فسم ناد

 زجارلا لاق .«راعشأ» ىلع «ًارعش» ًاضيأ اوعمج دقو

 راعشألا راصق اة ةي رايشألاك ًارفاشُم تسمْفَف

 “نصقألا كب جنرال ائ يناَقلا عيجّنلا قرولا ىلع ىَرَجَو .۳
  0 eت م 2 سا و ت 2 .

 دقو ءيرطلا مدلا وه :هريغ لاقو ؛:ةصاخ فوجلا مد :«عيجنلا» :يعمصألا لاق

 هارت الأ مزأللا ىرجم اهارجأو ءًارطضم ةزمهلا لدبأف نمحألا :«ءيناقلا»و .هانرکذ

 (1؟لاقف رُطْضأ ا ناسح نب نمحرلا د دبع اهلج امك الصو' «ءايلا» ر لعج

 مناقو ميناق ٌرمحأ: لاقيو .«ًالصو» اهلعجو .ةزمهلا لدبأف .«ءيجاو» دارأ

 : رفعي نب دوسألا ا لاق. ثرمحا : :يأ ؛هادی تأنَق : لاقيو ؛بضغو .يجيردو
 مر س 5

 داّصرفلا نم همانأ تا امنأك نغأ فسطُت يذ رمح نم

 سورعلا جاتو ء(غبص) ةغالبلا ساسأو ؛(غبص) برعلا ناسل يف ةبسن الب نيرخآ عم لوألا (1)
 . «رابشألاك ًارفاشم تغبص دق» :ىوريو . ۰و ۲۹ /۸ ؛ةغللا بيذهتو «(غبص)

 اذه مّرط ناكل تقو يف يأرلا بوزعو هرشلا الول» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (1)

 عم )٤۳-٤۹( تايبألا تطقسو .«عجر» :لاق مث ؛«ًاباوص ةديصقلا هذه نم تيبلا

 ٠ .(ب)نم حرشلا
 . ٤٠٠ص + يناثلا دلجما يف هداشنإ داعأو ء١٠ ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (۳)

 (أنق) حاحّصلاو ء(دصرف)و (أانق) برعلا ناسلو ۲۹ ؛ هناويد يف رفعي نب دوسألل تيبلا )٤(

 باتكو «(دصرف)و (أنق) سورعلا جاتو ٤٤ /7و ۲٠/١ ؛حاضيإلاو هيبنتلاو ء(دصرف)و

 ساسأو 477/7 ؛ لضفملا تارايتخا حرشو ۲٠۸« ؛تايلضفملاو ۲١١ ؛نيتعانصلا

 امك تيبلاو . ٤/ ٤١ ؛صّصخملاو ء١١٠٠ /۲ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو . (أنق) ةغالبلا

 امه نيتيب نم قفلم حتقلا وبأ هاور
 داجسسألامهاردلاهب ىفاو  قّطنمنغأ فطُت يذ رمخ نم

2 
 داصرفلا نسم هئمانأتأنق | ٌرَمِشم نيتموتوذاهب ىعسي

 هس £۷ -



 ةر رە 2 59 .٠ - مسا سام 3 3

 “راعمجلا ىَقَتْلا اذإ نهيولقك  مهيولق نيذلا عم فويسلا نإ 44
 م هع "ص و7 2 ت 8 وي 31 2 2 رار ر

 نابج لك فكي نابجلا لشم مدح ةءارج ىلع ماسحلا ىقلت .؛ه/

 ماض

 ناريثلا دقاوم كولملاَمُمَق تَريصَو دامعلا بَرعلا كلي تحفر . ٦

 :ةّمرلا ! ود لاق .ةالعأ :ءيش لك مق
 قلم ءام نبا, سرلا ةّمق ىلع امنا اشسا ًافاسستعا تدرو

 ناسندع ىلإ مهلصأ باسنا امتإو َكَيَنِإ م هرخق باسنأ .۷

 . "الف ًالإو كولا حدته فيرشلا ءانَّشلا اذه لثمب
 .٠ - # م م و م سم س مم م م سم 7 م2 وي رماد © - -

 ناسحإلاب كالتق نم تحبصأ هقيسمب دارأ نم لتقل نم اي.

 ىناّسل فايف راح َكّتْحَدَم اذإو يرظان َكَنوُدَراَح َكَّنْيَأَر اذإف .4

(0010 

000 

(۳) 

 .(ب) نم حرشلا عم ( 44-54) تايبألا تطقس

 , 457 ؛يرابنألا نبال دادضألاو :157 ؛بتاكلا بدأو : ١/ 54٠ ؛هناويد يف ةّمرلا ينل تيا

 ١14/١ ؛ةغللا ةرهمجو ء١۳١٠ /۳ ؛باسضتقالاو « 5144 ؛بتاكلا بدأ حرشو

 تايبأ حرشو ء۱۹٠۳ /۱ ؛بهذلا نيع ليصحتو ١ ؛بدألا ةنازخو :8/7/,95و

 لمقأو لعفو «(قلح)و (فسع) برعلا ناسلو ۹٩ /7 ؛ باتكلاو « 489/١ ؛هيوبيس

 ١5/8 ؛صّصخملاو :414 /؟ ؛لماكلاو 104 ؛يناتسجسلل دادضألاو « ۹۷ ؛ يعمصألل

 «ء(ممق) برعلا ناسل يف ةبسن البو 5١7/١. ؛ةغللا سيياقمو ۲٠٤ /١٠و ۱۱/۹ و

 . ۷٤/٤ ؛بضتقملاو ء(ممق) سورعلا جاتو

ORE PP RENN 

 ”يخ هثركس لاسحلا هذه ىلعف « شيتُتلاو دفّتلاب هيلع أدبأٌرهظَتَسُيو « هلوق مهّتيف هلاح هذه

 «عیدب ظفل الو بیرغ ۍنعم الو لئاط تيبلا اذه يف سیلو «همالك مهل .
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 ,0!ُهَلاق ام لوا وهو هابص 4 لاقو
 م ت لل مسا مم يبا ر مك ماس م 2 3 سم ما ص ماج مع م

 ٍنّسَولاو نفجلا نيب رجمهلا قرضو يندب ىونلا موي افسأ ىوهلا ىلبأ ١.

 ور وک هم ع ا مل ل جوملا عاش
 مئاسني سسيلو ةس هنيع تقنرف ساعتلا هدصق نائسو

 “نبي مل بوثلا هنع حيرلا تراطأ اًَذإ لالخلا لثم 2 ددر حور ١ 20 و« 7 . هلا روە
 32 2 لعيد ا ا رس

 .سفنلا ىلإ هب بهذ هسا نمو ركذد «حورلا»

 ينرَت مل كايإ يتبطاخم الو لجر يننأ الوحن يمسجي ىفك .* مساع 2 08 و م يسار همم ماو . 208

xk xk Kk 

 2188/6 ؛نايبتلاو ء١٥ ؛يدحاولاو ۱1 ؛دمحأزجعمو ١« ؛هناويد يف تايبألا (#)

 .۳۱۷ ٤/ ؛يقوقربلاو ١/ ۰٩٥ ؛يجزايلاو

 (د) يف ةمدقملا ىلإ انرشأو . ؛ءابص يف لاقو» :(ك) يفو ء(ب) نم ةعطقم لاو ةمدقملا تطقس )۱)
 . نونلا ةيفاق لوأ يف

 جاتو ؛(نسو)و (قنر)و (سعن) برعلا ناسلو ٠ ؛ هناويد يف عاقرلا نب يدعل تيبلا (۲)
 |/cYAA ؛يلاقلا يلامأو ۸/۱٣ و ۲ ؛ةفللا بيذهتو «(نسو)و (قنر)و (سحن) سورعلا

 راتخملاو 57١« /؟ ؛ءارعشلاو رعشلاو 92١ ؛لماكلاو , ١ ؛ءيلآللا طمسو

 ۳1/۹ ؛يناغألاو ٤, ؛تايشحولاو ؛(مساج) نادلبلا مجعمو ٠ ؛راشبرعش نم

 حرشو 475 / ؛ ةيرصبلا ةسامحلاو 1۸١ /؟ ؛ةيرجشلا ةسامحلاو ١/ ١٠١ ؛ىضترملا يلامأو
 . ١/ ٠١١ ؛نييدلاخلل رئاظنلاو هابشألاو ء١٠ ؛نوصملاو 4 ؛بيبللا ينخم تايبأ
 . ۲٤۹ ؛راتخملاو , 85717 /۲ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو

 . لصألا يف درو امك (ك) شماه ىلع حرشلا دروأ )۳(

44~ 
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 )0( 5 وا ل £ .٠ م ا

 :© كلذ هلأسو .نييخوتتلا ضعب ناسل ىلع هايص ل اضيأ لاقو

 ٍنامّزلا فورصل ترَخدايذلا ىسّتَملا وي ْنأ مَّلُعَت ةعاضق.١
 7-5 ماس 8 ريت م 5 a 3 - م مر

 ينامي ميرك لك نأ ىلع فدنخ ينب لدي يدجمو.؟

 ٍناعطلاْنْباانأبارضلا نْباانأ ءاحّسلا نبا انأءاقللا ْنْبا انأ .*
 95 ما 2 3 ر 5 5 رمه 5 5 مر«

 ناّعْرلا نبا انآ جورسلا نُباانأ 2اوَقلا نبا انأ يفايفلانباانأ.4

 ةرسكلاب يفتكي ءاي الب .فاوقلا نبا انأ فايفلا نبا انأ : ًاضيأ ه هدشني ناكو

 لابج اهب ناکو ,اهؤام دعب يتلا يهو .«ٌةاَفيَف» دحاولاو هيف ٌلوقلا رم دقو < :ًافيفخت

 0 ت ارشب لاق . ٌفايَطَأو في : ًاضيأ لاقيو . ةيدوأو

 ا & ت و 5

 ماهسلا اهب ريطي اهيهفايق اف ٌناَّنِجلا فرع ُضْرَأَو

 هو

 :20لاق. .ماللاب «ٌلعَر» ًاضيأ هل لاقيو ءهنم ردني ؛لّبجلا فنا وهو :«ناعرلا»و

 ٌلاّيقلا ليف نيبو ىحضلا نيب لآلا 2ب ةنمرلآلا نعرا

 ہا
 لادعأ وذ جباهد !: دياذ

 نانسلا ليو ةانّقلا ل يوُط دامعلا لُيوُط داجتلا ليو .

 ٍنانجلا دّيدح ماسحلا دُيدح | ظافحلا ديدح ظاحللا دُيِدَح 1

 222/4 ؛نايبتلاو 248 ؛يدحاولاو ۱۲۱/١ ؛دمحأزجعمو ٦ ؛هناويد يف تايألا 6

 . ۳۲٣/٤ ؛يقوقربلاو ۰۱۳۲/۱ ؟ يي ىجزايلاو

 يتم نكي مل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا ين هدعبو . ًامامت لصألاك (د)و (ك) يف ةمدقملا 000

 بستناف ؛ « ٍصْيصُقلا ينب ىلع لزن ناكو باش وهو الإ ةفوكلا نم جَرَ الو ءًايبص ماشلاب

 ضعب عم ةقرحم ةديصقلا دروأو . «لاقو» :(ب) يقو . بْب كلذ كرت مث «ًايعاضُم مهل

 . هعم لئاط ال « حرشلا

 . (مهس) سورعلا جاتو ؛(مهس) برعلا ناسلو ؛ “7١1 ؛ هناويد يف مزاخ يبأ نب رشبل تيبلا )۲)

 . ٤١۷ص يناثلا دلجملا يف اهجيرخت قبس (۳)

 ھو س



 ('1داَوُد وبأ لاق امك ٠ دلا يلي امم نْيَعلا فْرَط :«ظاحللا»

 ٍبسقلاَو بو قرعلاو بك تاو فر لا ديدح

 نامي اتاك م هينإ دابعلا ت يني س قیا ا

 0ُ دعب هتينم تاج امو تام ا موي اوُممَلْخأ امك

 ينارأ لةو به #4 تك اذإ بوقلا تاّضماغ ُهدَح ىَرَي.4

 + سس »

 دَكَي مل دی جِرْخَأ اذإ» :لجو رع هلوق نم اذهو ءاهانركذ دقو ةربقلا : :«ةوبهلا»

 .يتثمركأو يشير : :لوقت ال برعلا َّنأل ؛يسفن ىرأ ال : :لاقي نأ ٌباوّصلاو ٤ !)#«اهاَري

 ءيسفن تمركأو ؛ «يسفن تيرض : :مهلوقب ًءافتكا «ةلصاولا :رّكْؤلا ٍلاعضألا اذه تكرت
 رقد م

تظ : :وج ؛نيقيلاو كشلا لاعفأ نم ناك اميف اذه َنوزيجي امَّنِإَو
 ينثلخو ءًاسلاج ينّتن

 ءاج دق هنأ ىلع ؛ .قلطنم يلو مئاق تيل : مهلوقب لاعفألا هذه اوهبش مُهّنأل ؛ًاقلطَتُم

 0 نونجملا لاق . .ينتمدعو «ينتدقف : مهُلوق وهو داش ٌءيش مهنع

(000 

(00 

(۳ 

)€( 

(0) 

 سورعلا جاتو ء(بقرع) برعلا ناسلو :144 ؛ هناويد يف يدايإلا داود يبأل تييلا

 هيينتلاو « 5١ ؛تايعمصألا يف يناّرهلا قباس نب ةبقعلو . ٠١ ۲ ؛ يلامألاو «(بقرع)

 ؛يورلا اذه ىلع ةديصق نيرعاشلا الكل نأ ودبيو . 177 ؛يركبلل يلع يبأ ماهوأ ىلع

 .امهتايبأ تلخادتو

 . هيلع رثعأ مل

 :راّمع نب ردب يف هلوق يبنتلا دخأ اذه نم» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 لجهة لاَنَراَمْوَم ملتقي

 . «هب ًامكح لوقلا َّقلْطأ اذهو ««داک»ب هنع صقنو

 . ٠١١ ؛هناويد يف يبنتملل وهو هل مامحلا ةعاط نمّداكي : ديحولا هركذ يذلا تيبلا ٌردصو

 ٤١. ؛رونلا

 وهو 2١١١١ /۳ ؛ةيرصبلا ةسامحلاو , ٠١ ؛ هناويد شماه يف حولملا نب سيقل تيبلا

 :ىوريو . ۱٠١ ؛هناويد يف ىنبل نونجم حيرذ نب سيقلو . حتفلا وبأ هانع يذلا نونجلا

 و

 .٠ ( مدنيا

 سه "هود



 "ليبي نيح نوَيفملا مدن اَمَك ينتدَقُف ينم ناك ام ىلع ٌتَّمدُن

 0 ا 5 و .٠ و

 : نارجلا لاقو ٠ يمقن تدقف :هجولاو
 م2 >5 ت ع

 1011 تايبأ نمو
 ١ اإ a 1 لإ ىر 3 مو ۴ 1 33

 32 رم دو 20 2 27 2م وو ر 2 9
 ىغبني ال ذاشلاو .نيهجو نم حبق هيفو ءريمضلا لصف مت ««انلتقن» ىلع هب ءاج دقف

 . هيلع ساقي نأ
 همام م م 5 سما قورو -

 ينافكك يناسل هثع بانولَو 0 سوضنلا 2 ًامَكَح هَلَعِجاَس 4

(010) 

(۲) 

(۳) 

0 

Kkاع راج  

 هيلع لمح ام رثكأ نونجلا نأ ثوملعيف ملعلا له اما : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 امو ذاوشلا عبي هّنإَف باتكلا بحاص اّمأو ءًالصأ هركذي نم مهنمو «لوحنم راعشألا نم

 لحسم يبأو ديز يبأ رداون يف ًائيش كرثي ملف ءٌداوشلاك ًاضيأ وهو ,رداوُتلا يف مهنع ءاج

 نأ ريغ نم ةمّللا نم فاعلا / / روهشلاب "طلح هب اج الإ مهريغو ينابيتشلا وَِْع يبأو

 ال «ةّييرعلا ءادعأ نم ودع هنأ ملع ُهبعذم ُناسنإلا َنّيبتاذإف ءةلمجل ايو اش هنأ اركذي

 .«عجر» : : لاق مث ««بارُغإلا كلذب ديري «نيثدحملل داوشلا ىلع سايقلا زيجي زيجي

 يفو . ٤١١ ؛ةاحنلا ةركذت يف ةبسن البو .۸۸/۷ ؛لصفملا حرشو ؛ ؛هناويد ف دولا نار تيب

 . نيرخآلا نيردصملاو ناويدلا يف امانتبئأف ‹«نیترص د : لصألا

 2174/15 ؛صئاصخلاو ۲۸۲و 58٠١/0 ؛بدألا ةنازخ يف يناودعلا عبصإلا يذل تيبلا

 ء1۹44 /۲ ؛فاصنإلا يف ةبسن البو . (ايأ)و (نسح) برعلا ناسلو ۲١٠و ٠١١/۳ ؛لصفلا حرشو

 7574/١ ؛بهذلا نيع ليصحتو ؛7/١1١777911 ؛باتكلاو ۰۱۹٤/۲ ؛صئاصخلاو

 . ٤٤و

 ام ؛ نيرمأ نيب تنأ امّنإو خلا اهبأ هئرك ذ ملق» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 مع جلو

 .1؟قوست امو سلدت

~o 



 7 م

 UES نأ لاقو

 0 . م ءم ر d2 ةو ر ما

 ينالعإو يرارسإ كيف ىوتسا مث ةمركت كنع ىتح كبح تمتك ١.

 MW 0 : و د رو مار لا هم ماه عون

 ؛تمتگ : لاق اذإ هلال ؛هرگذ رج مل نإو ؛ةرمضأف .نامتكلا نأك : يأ هةّنأكم

 ةافخأ َنامّثكلا ْنأو ؛همّقس راتتسا رَكذ أدحا رأ] تملع امو . e ٍنامتكلا ىلع ناك

 2157/4 ؛نايبتلاو ,817 ؛يدحاولاو 2708/١ ؛دمحأ زجعمو «۵۲ ؛هناويد يف نانيبلا ()

 .714 ٤/ ؛يقوقربلاو 2077/١ ؛يجزايلاو

 لزغلا يف :دازو ءلصألاك (د) يفو ««طيسب» :اهشماه ىلعو «لصألاك (ك).يف ةمّدقملا )١(

 .لصألاك امهحرشو نيتيبلا دروأو .«لاقو» :(ب) ينو . «ًالاجترا

 .«مالكلا هيلع لدي «هرمضأف نامتكلا ناك يأ» :(ك) يف هحرش (1)

 بحاص لوقف ؛ُهَرْكْذ ىَرْجأ دق «ينامتك» : هّنوق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۳(

 .«مجر» : لاق مث ««هنم نايسنو لافغإ رد هل رجي مك نو : باتكلا

 000200200070 .رسفلا رشق نم ةدايز (6)
 .«حصي ال امو «تالاحُلا باتكلا بحاص بجد :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (0)

 — م ل



 وسا بارش

0 ۸( 

e 7 51012 0 5 9  - َ# 

 اهيف أسأك هيلع ضرعف ؛يخوثتلا ميهاربإ نب يلع/ ىلع لخد دقو لاق
0 

 مهمص# ير سام او ر ل

 ينيبو ينيب لحت ملف توحص نيَدَيلا تشهرأسأكلاام اذإ. ١

 2 مر 7 . 5 2: ج 4 5 8 - 8

 دقو ,ةفوصتملا مالك ڑرط 4 هب ىتأو ؛فاضملا فدحف ؛يلقع نيبو ينيب :دارأ

 ام ٌهنمو ءاهيلإ لوصولا دنع اهتركذو ءهرعش ْنِم عيضاوم ب َقيِرَّطلا ء هذه َكلس

 :”اةفوصتُلا ضعب يندشنأ لا لاق ,دمحأ نب 5 ةباوثا هيندشنأ

(4%) 

(010 

000 

(۳) 

 2 9 م مع

 يآ تس ھلو ىلا اقم يا

5 
 0 3 “2 ت وه -

 ی ںی ا ےگ 2 7 ا ل . 5
 وبأ لاق :لاق ؛يروتيدلا وصلا ركب وبا ينثدح :لاق ؛يبنتملا ينعي «ينئدحو

 2197/4 ؛نايتلاو ٠۳١ ؛يدحاولاو ١/ ۲۹١ ؛دمحأزجعمو ءالد ؛هناويد يف تايألا

 . ٤/ ٣۲٣ ؛يقوقربلاو ۲۰٠/۱ ؛يجزايلاو

 سأك هديبو ءًاباتك هيلع ضرعي يخونتلا ميهاربإ نب يلع ىلع لخدو» : (ك) يف ةمّدقملا

 «يخونتلا ميهاربإ نب يلع ىلع لخدو» :(د) يفو .«ًالاجترا لاقف «دوسأ بارش اهيف

 دروأو ؛«لاقو» :(ب) يقو .«ًالاجترا هل لاقف «دوسأ بارش اهيف هديب ًاسأك هيلع ضرعف

 .؛هرعش نم» :هلوق ىلإ حرشلا ضعب هب قحلأو «لوألا تيبلا

 اهيلع رثعأ مل
 ىّتح :ىوريو « ينا كئننظ ىتح : : ةيفوصلا لوق نم» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
 هلهأ نع قانو مج ماّشلاب مهو ينس مالا ةّيفوُملا بحّص يتلا « يآ كت

 ساوحلا يف اهفالتخا ىلع تاكرحلا نأ نوي ءعمجلا نيع لهأ : مهل لاقي ةفث ةئاط مهالغأو

 ٌةلمّتلاو مهدنع ليفلاف « , ةكرحلا اهنم رهظت يتلا ةلآلا ردت ىلع فلتخت امّنإو ةدحاو ةگرح

 يف قرغأ يبنتملا باكو «هتياكح زوجي ال ئمرم ٌنوُمري مش ٠ « لّسصألا نم ٌةدحاو اهّتكرح
 .«عجرد : لاق مث ««رعشلا ةعانص يف بّيع وهو < مهقارف دعب مهظافلأ ُهْيحصف «مهلوق

 س g٤ س



 ديزي يبا بلط ذب يل :لاقف ديزي يبأ ىلع ينأد : لاقف «لجر ًءاجو ؛يماطسبلا ديري

 : "ةف ةيفوصلا ضعب ب يندشنأ :لاق ةباوك يندشنأو . ةثدجو ام ؛نيَنس ٌرشع

 باك ريق يحوز ىلإ تبع امْلإَو كَيَلِإ بأ مَنَ تبت

 م سوم سد

 باطخ لْئمَقب اهيبحم نيَو اهّتيب قرف ال َسفَتلا نأ كلو

 ىباوج باوَجلا در الب َكِيَلِإ ردا م كم دراو باک لف

 ءم م06 ماش هر ر م م امص مان مه امام

 ناجا کوز هان يرمخق نمل يهل گر مخا رجم ١

 :("ناسحل ”ممصألا نع < عمصألا يخأ نبا نع يديزيلا داّمح نب

 موسْظْنَمٌولْولو ن يجلاه ريو شارفلا ورطعلا اهنأَش

 نيسحلا يبأريمألا ةَفَّش ىلع 2 يِرْجَت يْهَو ةّجاجُرلا نِمٌراَغَأ ٣.

 .نكي ملو” .كلذك ناک هل قيشع نع ىّنك ِهَّنأك .هرعش © هبهاذم نم ًاضيأ اذهو

 مام سار

 نيدب هتم ُهَسْفَن بلاطُي دفرب هُبلاطت انين. ٥

 رثعأ مل (۱)

 . ١/ ٤٠ ؛هناويد يف تباث نب ناسحل تيبلا (۲)

 . «نكي مل وأ َكاذك ناك» :رسفلا رشق يف (۳)



 (*] م9

 تيرضف ؛«ٌةَيريط» ىلإ داع م مت ؛لحاسلا | ىلإ ٌراس ْناکو ,رامع نب ردب  َلاقو
 : ی واصت ٌةلثمأ اهيلعو .بايقلا اهيف هل

١ 
 ەم e ر # ممم

 انّلعأ ام قشاع ىوكش ذّناو تسلا َمالَكلا ٌعَّنَم امأبُحلا

 مهلا نبا لوق هب اذه
 عي مور م ت رک و 0 2

 رتسلا كتهنمل الإ ىوهلا بيطي ا ھلو. ..ءا مما

 ساه

. 
 EL 2ع ر oe م مم ي - مسام م

 انضلا هلص يلصاو مرج ريغ نم  ىركلا رجه يرجاهلا بيبحلا تيل
 كام هَ روم ھے . .e ت روتر ت 3

 انوُلَت نطقتما امم انئاونأ امردت ملانتيلح و لوانب.*
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 روف دنع تافّللا نم «عقتما» 4 ام انركذ دق

  (e)؛ هناويد يف ةديصقلا  ITA؛دمحأز جعمو / ١ ؛ىدحاولاو  TY؛ناييبتلاو / 40٥

(1) 

 TTY ؛ يقوقربلاو ۱ ؛ يجزايلاو

 نأ هغلبف ءبّيَطلا وبأ هعم رسي ملو «لحاّسلا ىلإ راّمع نب ردب راسو» :(ك) يف ةمّدقللا

 ًاعفرتو كنع ًةبغر بيلا وبأ كنع فّلختامَنإ : هل لوقي ردب ىلإ بتك سورك نب روعألا

 نم ةلثمأ اهيلع بابق اهيلع هب اهب هل تبرمضف «ةّيربط ديري داع مث «كعم ريسملا نع هسفنل

 ؛لحاسلا ىلإ ر دب راسو» :(د) يفو .«لماكلا» :شماهلا ىلعو .«بّيَطلا وبأ لاقف ءريواصت

 فّلخت امّنِإ :هل لوقي ردب ىلإ بتك سّورك نب روعألا نأ هغلبف «بيطلا وبأ هعم رسي ملو
 هل تبرضف ؛ ةّيربط ىلإ داع مث «كعم ريسملا مه نع هسفنل ًاعفرو كنع ةبغر بيّطلا وبأ كنع

 دروأو .«لاقو» :(ب) يفو .«كلذ يف بيطلاوبأ لاقف «ريواصت نم ةلثمأ اهيلع بابق اهب

 . حرشلا عم (۲-۱۷) تايبألا تطقس مث ؛ حرشلا ضعب عم لوألا تيبلا

 . نيسلا حتفب هانَسْلألا :ةخسن يف» :(ك) يف اهتمت بتك (؟)

(> 

(٤) 

 . 140 ؛هناويد يف مهجلا نب يلعل تيبلاو .امّلقو ءهنع سالا دوذأ :تلاقف : همامتب هردص

 6 ؛ هناويد يف يبنتملل وهو .لبتخم وهو ءًارهد ّرمألا ٌرشابي :هردص

300 



 2 م 3 م ۳# يا o ه م

 تیب لزاوصلا قرش حت د قفسمأ دقن ىتَح انُسافْنُأ 'تدقوتو .؛

 تقفش :لاقُي دقو .هلثم انّركذ دقو i] o "٤ فذحف «قرتحت ّْنأ تقفشأ : دارأ

 :يلهاج وهو « ياشلا ناطق نب رباجل دي دز يبأ رداون ب يلع يبأ ىلع تارق هيلع

 لعل لذاوعلا ىلع ق ةافشإلا ا  .تَقَفشأ : :دارأ « «تّقفش» : ديز وبأ لاق

 .[امهعقوم مادتحاو امهسافنأ ةرارح نم هيف اناک ام ىلع ّنهٌفارتحا ملي وأ نهباتري

 “)تش تارفُر َنيَب ىَدارُف أ ارظت اهتعَبتأ يتلا ةَعَدَوْملا يدفأ.ه

 عمجل مسا :«ىدارش»و . ةانركذ دقو ةرورض «ءافلا» نكسأ مث «تارفز» : ةجولا

 ت م
 ترظن املك : هاتعمو :ةرورض هرصقف دودمم :«ان»و .هيف ٌلوقلا ىضم دقو ««درف»

 .نیتنث ترفز ٌةدحاو

 “ندید تَراَصَق اهي تْفَرَتْعا مث هرم ثداوحلا ةَقراط تركت . ٦ 5

 ءًاضيأ دملا ةءاريجهإو ه هاريجهإو هاریجهو ُهنَدْيَدَو هّتيدو ةباد كاذ ,لازام :لاقي

 0 ق. «هّناديد» : اولاق دقو ءهتداع :ىنعمب i .ةتريتوو :بيرغ وهو

 هت ٌداَدُيَد ادو كاذ مهاديد ُهُّفَمِج 6 هدتع لاَ الق

 نإ يشخ لذاوعلا ىلع هقافشأ ٌدحو» :لاق مث « «انسافنأ تدعصتو» :(ك) يف اهتحت بتك )١(

 . «امهسافنأ رجزيو [اذك] نهامدي نأ اوقرتحا

 .رسفلارشق نم ةدايز (۲)

 قفش) برعلا ناسل يف ةبسن البو . ۸١ ؛ديز يبأ رداون يف يلشهنلا نطق نب رباجل تيبلا (۳)

 ‹۱۹۷/۳ ؛ةفللا سيياقمو ۸۷٤« /۲ ؛ةغللا ةرهمجو ۳۳۳ /۸ ؛ةغللا بيذهتو

 قفش) سورعلا جاتو 2005/75 ؛ةغللا لمجمو ٠١/ ۲٠٠٠١« ؛صّصخملاو

 .رسفلا رشق صن انتبثأو ء(ك)و رسفلا رشق نم ةدايز (5)

 .«نيترفز رفز ٌةرظن رظن امَّلكف « ءابقرلا ةفاخمل ةدحاو ةرظن رظني هلأ ينعي» :(د) يف هحرش )0

 .«يتداعو يداعو يايريجأو ينديد اذه َلازام : لاقي ءةداعلا :ثديدلا» :(ك) شماه ىلع ()

 امك «هنافج» انطبضو .(ندد) برعلا ناسلو ؛(ندد) سورعلا جات يف ةبسن الب ناتيبلا (۷)

 .أطخ وهو «ةدّدشملا ءافلاو ةلمهللا ءاحلاب «هنافح» ناسللا يفو «لصألا يف اهطبض

 هم 5 نايك ل



 7 ارَخآْلا لوقك اذهو
 و سم

 يناريجو يلّْهأ 2 بئاصخلابو هب عارأ ام ىح نيبلاب تعور

8 4* 9 

 : رولا لوقكو
aEرا 20 و 9 25 و و  

 مارك يع ناري باغ نرو هشام
 تنحل

2 

 م # صا سا م 1 سم مس ل مص ص 3 .2 8 و هرب <

 مزا ىحضلا يقو اهيف يبئاكرو الفلا ايندلا 2 تعّطَقَو .۷

 نب يلع ينربخأف ءنهؤولا ركذ ىلعو ليلا نم ٌةعطقلا :نهَولاو «نهوملا»
 ينتدح: :لاق ُبتاكلا ةحلط يبأ نب ساّيعلا نب يلع ينربخأ : :لاق .بتاكلا نيسحلا

 تيأر :اهل لاقف «بيرع» ةّترازو ,بتاكلا رّبدملا نب ميهاربإ دنع تنك :ٌلاَق «يبأ

 : “هيف هتيلسارت تنأو .رقشلا اذه  ىَنُغ دقو ءِسَبْنَعلا اَبأ مونلا 2 ًةحرابلا

 اَنمَوَم ديت قر بانس انّرَح ا ّفرآ ي ليخاي

 :لوألا ىلإ هافيضُت نأ امكتلأسو ؛تيبلا اذهبي هثزجأ يّنأكَو

 انتم ىدبأ انس ةنمأبجع اَنمْرَم دْعَدِهَجَوْنَع الَجَو/

 يبأ ىلإ بكا :ةطّفّيلا ے كلذ ٌلعجاف .ةزاجإلاو ًءادتبالا هللاو .ّحَلمأ :تلاقف

 :هيلإ ميهاربإ بتكف ءروضحلا كنعو يّنع هَّلاَساو "!,سبّنعلا

 لف

(۲( 

002 

(+) 

(0) 

 ىرَكلا رک س2 َكْفْيط يسرا ىَرولاىَتْضَأايٍساّبعلاابأ اي
 ساس يل ت 7 u o ی

 ىرس ققألا ىلع قرب انس ًانّسح أ توص يل ىنقتو

 ىَرَتلا هجو ىلع يشَمُي ْنَمَرْيَخ ٌةلصاَح اندْنع «بيئرعدو

 .دلجلا اذه نم 5817 ص هجيرخت قبس

 .دلجما اذه نم ۳۳۳ص امهجيرخت قبس

 نهولاو نهوملا» :(ك) شماه ىلعو .«ليللا نم ٌرطش نهولاو نهوملا» :(د) يف هحرش
 . «[اذك] ضرألا نم ةعطق

 186 /؟؟ ؛ يناغألا يف راعشألاو ةصقلا

 .[اذك] يسكنعلا هنظأ : شماهلا ىلع اهمامأ

 س ؟ خرا دس



 - - g7 ر ى ت ت و9 ي .

 ىرقلا تنأ نكف كانمتت انئلزنم ے كفنايضأ نحن

 7-2 م 522 8 و ور 2 2008
 هيف اينغو ,رعشلا انحلف ءهايؤرب ميهاربإ هتدحو «سينعلا وبأ امهيلإ راسف :لاق

aA 
 صل ب ةر 207

 ىتملاَرامُع نبر دب نم َتغَلَيَو ىدّنلا ينمو ث 8 ثيح اهنم

 تفقوو :ٌةَيادلا تفقو :كلذكو «فقوف ؛لَجَّرلا تفقو ا «ينفقو» : :ةجولا
 «” ما »ع مَ

 وبأ اندشنأ .«تفقوأ» :لاقُي دقو "يّ !#«تولّؤسم مهنإ  مهوققو» :لجو رع لاق :فّقولا

 ٍضيب نب ٌةزمحل رهزألا نب دمحم ركب يبأ نع ٌيلكسإلا دّمحأ نب دمحم يلع
 1: ا

 :“يفتحلا

 0 مقام قاتم مقأ :ةسققاو باسسكرلاو اهُنوَقَو

 نع وهَجلا نب دمحم ْنَع ىسوم نب دمحأ ْنَع دمحم نب دمحم ىلع تارقو

 يبأ نع رمحألا ايركز يندشنأو .ٌرادلاو ٌةَّباَدلا تفقوأ : برعلا ضع لاق ءارفلا

 . «تفقوو» :(ك) يف اهتحت بتك (1)

 :بيطلاوبأ لاق ينفقو ىوريو» :اهتحت ًاضيأ بتكو .«ينمّتو» :(ك) يفاهقوف بتك (۲)
 «اوفقوأ : لوقت برعلا تعمس

 ٤ ؛تافاّصلا (۳)

 ناسل يف ةبسن اليو .(ضيب) سورعلا جاتو ؛(ضيب) برعلا ناسل يف ضيب نب ةزمحل تيبلا ()

 .ةعجاه نويعلاو يل لوقت : هردص ىوريو .(فقو) سورعلا جاتو «(فقو) برعلا
 َرَهَظ مل لضافلا ملاعلا خنسلا اهيأاب . فاو اي فق» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )0(

 اذهو ؟هَهوجو ُكرتيو بارعإلا ءافقأبةخأي لُجر ىلإ طاطحنالاو ميظعلا بتل ذه كلنم

 ءاهكرشأ كّرتيو تاقوألا ضعب يف تاللا لدرأب ٌدخأيو . هعفدت ال تنأو هب هش هرعش

 «يٌماعلا ظفللا هعم ُدروُيو ؛ةّيفوصلا الكب هطلخي مث «َبٌدا مالكلا يشو لمعتسيو

 نم ٌدوخأم وهو الإ ات هل حست اك ال ىٌح يناعلا ةخأيو «ملَلا ءيسُيو جساس رضيو

 حد لولا / كولا حد قولا ٌحَدبف «حدملا ضارغأ ينطق .روهشم عضوم

 نم رعاش ناويد تأرق امو .ڙوجي ال امب ةغّللا يف ءيطخيو ؛يناعملا يف ًاريثك ليحيو « قّوسلا

 َكباتك دوت ملر «تلّمجتو ء كاوه يف تدصتقا ًالهف « هرعش يف ام بولا نم هيف نیلا

 .(عجرا : لاق مث ««عفان ريغ يلذع بسحأو « كيري الو كيشي كلظافلأ نم

 ~ 0۹ هس



 :"رسانلا ءاحصُق نم َناكو ءيمرادلا لوُعلا

 اوُمَّقَو سالا ىلإ انأمْوأ نحت نإو اانَفلَخ َنوُرْيِسُي ارس ام ُنماَّنلا ىَرَت

 وبأ یگحو . ؟انهاه كفقوأ ,نماهفتسالا ج اهتم لا يئاسكلا معزو : :لاق

 رخآ لاقو ؟انه كفقوأ ام :نولوقي مهن سيف نع ديز
 ماقألاو ضئاسخلا ٌقيرافُم يجري تقوي مل كاا نإ

 :لاقي : :لاق ؛نامثع يبآ ْنَع سابعلا يبأ َنَع ركب يبا نع يلع وبأ ينّربخأو
 «يعمصألا ينربخأو :نامثع وبا لاق .برعلا مالك نم «ُتْققوأ» فرع الو .يراد تَققو

 6 يتضرع دیری .ينفقوأ نال: :لاق الجر نأ ول : :لوقي ؛ءالعلا نب ورّمَع ابأ ثعمس : لاق

 ا يريشقلا لاق .فوقولل ينضرع ىدّنلا نوكي كلذكف ءًاسأب كلذب تيأر ام ,فوقولل
 م شد ها م يرو مل م

 فرصيو حاتي بعص ىلع ٌلوُند مُهَتحَتَو نوفقوي ال اوقأ امش

 اتمزألا ءامولا ناك ولو هنع هؤاعو قيضُي ىدج نيّسحلا يبأل .4

 لاق .كيدتجم ةّئيطعأ ام :«ىدجلا»
 35 يو سام - - ى ي ا مام

 برجم اتم كرب مَلَو كيلع ىدج اذ ناك نإو ىئانلا دعبالا نم

 )5(0 8 ل چ و کے و کا و د ایگ

 :' ةمرلا وذ لاق .ةنمزأو نامزو نمزأو نامزأو نمز :لاقيو

 هيينتلاو ؛(أبو) حاحصلاو ؛(أبو) برعلا ناسلو : 077/7 ؛هناويد يف قدزرفلل تيبلا (1)
 سورعلا جاتو 4٠١ /4 ؛ةغللا لمجمو «۸۳ ١/ ؛ةغللا سيياقمو ,«” ١ ؛ حاضيولاو

 يف ةئيثب ليمجلو .44/؟ ؛ةدمعلاو 185-780 /4و ٠١١/4 ؛يناغألاو :(أبو)

 ء٤٤١۱ /۲ ؛ةلمعلاو "7 ؛ءارعشلا لوحف تاقبطو ؛«(فقو) سورعلا جاتو ؛« 7 ؛ هناويد

 ٠٠١. /۲ ؛بلطلا ىهتنمو ۱۹۳ ؛ هموصخو يبنتملا نيب ةطاسولاو ۱۷١ ؛ حشوملاو

 .هيلعرثعأ مل (۲)

 . هيلع رثعأ مل (۳)

 .هيلع رثعأ مل )٤(

 نيع ليصحتو ٠٠١/۲ ؛بارعإلا ةعانص رسو ء١۲۷٠ /” ؛هئاويد يف ةَمرلا يذل تيبلا (0)
 ء١0۵۷ /7 ؛باتكلاو ء۱۷ / ؛لصفملا حرشو ٠۲ /۲ ؛هيوبيس تايبأ حرشو ۰۸۰ /۲ ؛بهذلا

 A41 ؛لماكلاو ء(لزن) سورعلا جاتو ٠۲6۸ ؛ةبيرعلا يف عمللاو ء(لزن) برعلا ناسلو

 هب 5ك وادس



 قور و

 .هرعش كب ىّنعملا 58 دقو كو نس بف یش ع املا قا قاض اذإو
 مم مهر

 انْبِجَي نأ اهُثيدَح َنابَجلا ىَمَنَو اَهركذ اهْنَع هانغأ ٌةَعاجشَو ٠

 ,هل سانلا سوفت 4 لصحو رهظ دق امل اهلامعتساو اهراهظإ نع :يأ «اهتع»

 . "جحش و نبجلا نع ىهّتنا اهلج نم هيلع كت امو نابجلا اهعمَس اذإف

 ١. ىَتَعْنا ي ل کام “يرحم قتاعب هلئامح تّصین ۸

 ناق ع .عجر :“ «هركدو «برحلل سرامملا :«بيرحملا»و ءةفيس س لئامح تقلع : 2 «تطين»

 نني ملو اهيلإ عجري فيكو ؛ ءاهيلإ عوجرلا ىلإ ج جاتحيف «برحلا ےب ريدي ال: :لوقي

 ٌبّرَحلا نال ؛زايحنالا َدْعَب ركلاب َنومصَي دق َنيِثَدَحُملا ء احّصُقلا ًءارعشلا نأ ىلع ؟اهنع

 ٠ سَرَقلا فو اهب سْيقلا ٌيرما لوق ىلإ رت آل أ .دارّطلا ىلإ ٌجاتحتو ٌةَعْدُح

 رارسأ يف ةبسسن البو . 174/75 ؛بضتقملاو ء1۳ /۹ ؛صّصخملاو ء١1۱۷ ؛للحلاو

 . ١۳/١ ؛لصفملا حرشو ؛7781 ؛ ةيبرعلا

 هانْغأ :لاق هنأ كلذو «هَردَص ضْقني تيبلا اذه ٌرَجَع» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 00(

 یکوأ وهف «نابجلا اھرکذ ٌمجشاذإف ؛ انبجي نأ اهعيدح ٌنابجلا ىهتو : لاق مث ءاهركذ اهن

 « ميظع ربصو مادقإو ديدش سانلل جالع ىلإ ةرورض جاتحي ذئنيحف ةعاجَش عاجشلا ةدايزي

 .«صّلخت هبؤح نم وأ هباحصآ نم نابج ا یه : :لاقف يقولو ءاوعجش دق سالا نال

 . «برخم : ةخسن» :(ك) يف اهقوف بتك (۲)

 «۲۸[4 :تلّصُف] دلا راد د اهيف مهلا : ىلاعت هلوقک برحاب هسفن ينعي : :(ك) يف هحرش (۳)

 : ةلهاب ىشعأل هنمو دلا اراد يهو

 ٌرقرلا لولا هنم ةمالّظلا ىبأسي 5
 .«اهبطاخو هّسفن درج هّنأك . ملعأ :لاق هنمو

 .نل :هردص ىوريو . (ثبل) برعلا ناسل يف ةبسن اليو . 8114/7 ؛ هناويد يف ريرجل تيبلا )٤(

 . اقرفتي نأ نيراجلا ثب

 . 14 5ص لوألا دلجما يف هجيرخت قبس (0)

~۱ - 



r 2 5و 0000 ر 07 مدرع 0 5 - و  

 :'رَحآلا لاقو
 3-5 ع و رم چ 5 مل ص - - 5و

 ؟اهاوس مآ ايف ناك يفتحأ يلابأ الة ّئّيتكلا سلع ركأ

 (؟)باتكلا تايبأ نمو

 رع عجب »و 9 وم ر
 اهليلح ىقنأ نود ماحي مل اذإ هداوج َنَيِرَجَحْلا فَلَخ ٌراَرَكَو

 ال نمم حودمملا لعجو ءانه فققي ملو غلاب يّبنتملا نأ الإ ءىرّت امك بهذم اذهف
 .كلذ نع هاينغأ دق ٌهَمادقإو هتعاجش ْنأو ٌةَّنَبلا يشني

 “نعطي نأ هفلَخ نم فوَحَتم همادق نم نئعطلاو هن م 0

 انقَيتروُمألا بْيَع ىلع ىَضَقَف  هنهذ ٌةدح ُهْنَع َمُهَوَّتلا تمن ٠8

 .“ارومألا باقعأب ًافراع ةلعجو ؛هفرجعتو همادُقِإ طارفإ ْنم تيبلا اذه ب ّرذتعا
 وب ل لاو 28 0 ماعم تر 5 م ارا

 انفَكَتم هتاولَح طع ليف هتاتغب نمرابجلا عزي.

 “ته هَ مّمَف ىّصقألا َبرْقَتْساو ادق هن فوق هتدارإ ىضُمَأ 6

2 0 2 
 "0 ؛ يرجشلا نبا ةسامحو ١17« ؛هناويد يف يمكسلا سادرم نب سابعلل تيبلا )١(

 حرشو ۲٠۲ ؛ءارعشلا مجعمو 2« 194 /7 ؛رابخألا نويعو « 40 ١/ ؛ةيرصبلا ةسامحلاو

 يف ةبسن البو . ٠١78/7 ؛بادآلارهزو ‹ ١/ ٠٠١ ؛ديرفلا دقعلاو ء ۱١۸/١ ؛يقوزرملل ةسامحلا

 . ٤۳۸/۳ ؛بدألا ةنازخو 2597/١ ؛فاصنإلا

 2غ4١1و١7؟و١١17و١١1 /8 ؛بدألا ةنازخو 207١/1 ؛هناويد يف لطخألل تيبلا (۲)

 . ۱۷۷/١ ؛باتكلاو ۰۱۷۱و 1١17/1 ؛هيوببس تايبأ حرشو « 141/١ ؛بعذلا نيع ليصحتو

 . «نيقهرلا فلخ» : ىوريو ۸١. /۲ ؛ءارفلل نآرقلا یناعم يف ةبسن البو

 ةدايزلاو «عّرفلاو لّجولا نم ولخي ال هيلإ بهذ يذلا» لل ديحولل قيلعت لألا ي دعب 2

 نيمآلا نأل ؛كاذب ال ءارمألا حَدْمي نأ يغبني اذهب» : ېی دیوال قيلعت لصألا ق هدب 0(

 . «لذبلا كلذ ُهَّسْفَن لدبي نأ جاتحي ال «هب لتاقيو ءَرَكَسعلا ربدی

 . «لعف دقب هنع ربخأف «هاضمأ لعفب مه اذإف ؛هرّخؤي الو «همئازع يضم هنأ دارأ» :(د) يف هحرش )0(

~۲ - 



 یو اذإ :لوقي . لاحلا ةيراقمو يبضملل ةعوضوم «دق»و ءلابقتسالل «فوس»

 «مّكدَو : :اهيرعأف ٠ ًامسا «دّق» لعجو . ًايضام ٌريصيف ؛هعوقوب هين قباسي هنأكف أرمأ

 ءاند امل ءانه»و :ىخارتملا ناكملل

 ر فاق رم . 2 ر 0 م م ماع 8. - 2 30 - ر. 7 ت

 اتيلاوريرحلا نم فَحأ ايو مدلج ةَضاضَب ىلع َدْيدَحلا دجي ٠5
 سرا م ع 1 ره

 اًنْمِجَألا تادقافلا فويسلا دقه ُهدّنع ةّيحألا دقق نم رمو. 1۷

 00 زجارلا لاق
2 1 

 5 . رع مر 2 هر و ر هلو م 2 مسام ر

 هنيا اسلا ل الو اموی ٠ یوا رس لدم

 وه يذلا ناسحإلا ¿ن نم سيلو هنقدح اذإ ءيشلا تنسحأ ردصم اته «ناسحإلا»

 .“ريمّجلا لعق الأ نسي ال وهف :لوقي .نيبراقتم امهانعم ناك ْنإو ,ةءاسإلا دضو ماعْنإ

 “نود هيف نوكيس ام نأَكف دع ؤ ام دهمُوَي نم طبتتسم .4

 نمو .دقف كلذكو «ديدحلا ىلع ٌةفص هلعج ءًرمأو بصن نم» :(ك) شماه ىلع بتك )١(

 . «هربخ دّقفو ءادتبا هلعج دقف هعفر

 .هيلع رثعأ مل (۲)

 ,ةّلقلا عمج «نُشجألا»و «ةرثكلا ٌمْمَجانه «فويسلا» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب ةوفز

 . هظَْللا ىلإ تضع ال ىنعلاب یتا اذإ ناكو « هلاكشأب مالكلا امّنإو «رعّشلا يف بيع اذهو

 .اًرقتسيال : : یوریو» :(2) يف اهتحت بتك ()

 تنسحأ «ردصم انه ناسحإلا» :يلاتلا حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلادروأ (5)

 ىلإ ديز نسحأ ردصمب سيلو ؛وحنلاو هقفلا نسحي لجرلا اذه : كلوقك هتفرع اذإ ءيشلا
 . «ليمجلا لعفي نأ الإ نسحي الو يأ نسسحي ال نأ نسحي الو يأ .همركأ اذإورمع

 دقفلا نسحي وهو ءهملعو هفرع اذإ ءيشلا نسحأ ردصم انه اه ناسحإلا» :(ك)يفو

 . «نيبراقتم امهانعم ناك نإو ءرمع ىلإ ديز نسحأ ردصمب سيلو «بَّطلاو

 مك اذإ هنآ كلذو «لوزنو ٌناصقُت تيبلا اذه ىنعم ين : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب ()

 ةعوبطم لْحتلا نأ امك هل َدْمَح الو «ءيشل يشلا ىلع عوبطم وهف ليمجلا لعفي الآ نسْحَي /

 .«كلذ يف اهل مح الف «لسعلا عّمَج ىلع

 .(ب) نم تيلا طقس (۷)
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 اتدلاو هيف كالفألا يذلا ل ثم هكاردإ نع ماهقألا "رص اتت ۰

 ْعيْمَج ىّصُقلاو يلع عمج ىّلعلا نأ امك ايند عمج :«اتدلا»و «كلذك وه : :يأ

 ةئاحيس هللاو هللا مّلع وه انُّدلاو هيف كالفألا يذلا نأ ؛ دج طرغأو ءاًيصّقلا

 .(”ًريبك ًاولع كلذ نع ىناعتي

 “يح نمم ناد نمم سين نم ِهِئاَقَلُط نم هالَتَق نم سيت نم.

 ,نينيحملا دح دحأ وهف د ةعيطي ال يذلاو ٠ .ةقيلط وهه هفيس نم تلف نم :لوقُي

 نيك ریه لاق . ٌةَعاّطلا :نيدلاو عاطأ ىنعمب : انه «ناد» : و

 كف اوم تاو ورن نيا دايو ٌوجِب تلح نب

 .ورمع ةعاط ذك :ىأ
 ما . ر ساخن ر م ر مس« ر 86 - 5 ماما 2م

 اًندنع نم ةشحواهيّلإ تّلْمَق انوحن لحاوسلا نم تلفق امل ١

 هملع لشم :يأ ءايند عمج ىئدلا» :(ك) يف هحرشو . «صقانتت :ىوريو» :(ك) يف اهتحت بتك )١(
 ؛(ب) يف همامتب ت تيبلادروأو . «ًريبك ولع ىلاعتو هللا لج ءيش لك ىلع لمشي ىلاعت هللا

 ال امك هفاصوأ كاردإب طيحُت ال راكفألا نإ :لوقي» : (د) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قلأو

 .«ةعبسلا كالفألا نع شي هنأ | ةةسالفلا معرت يذلا نمل كلذلا فصوبر هلا طبخ

 نأ قذاحلل يغبني الو ءرعشلا نَسَح نم اذه سيل» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف 200

 نیلا حرط دعب لوقي ذأ لمس هلال ءيناعلا ناَسح هب تقاض ْنَمهيلإ أجلي املا كلمعتسي
 كلذ لحي ال مث « كدي يف ٌةرخآلاو ايندلاو كٌديبع سانلاو مهقزار ايو قلخلا قلاخ اي : :رْخآل

 . هأضيأ حودمملا دنع وكزي الو «دَحأ ةي الو ءالَحم بولقلا نم
 . نيحم وهف ٠ «هعيطي يأ هل نيدي نمو «قيلط وهف هلتقي مل نم يأ : :(ك) يف تيبلا حرش )۳(

 .(ب) نم امهحرش عم (۲۲و ۲۱) ناتیبلا طقسو

 .رسفلا رشق نم ةدايز )٤(

 ةرهمجو «(اوخ)و (كدف) برعلا ناسلو :86 ؛هناويد يف ىملس يبأ نب ريهزل تيبلا ()

 سلالم ؛يناغألاو ؛(كدف)نادلبلا مجعمو ء(ووخ)و (كدف) سورعلا جاتو « ١115/١ ؛لاثمألا

 . 1۸4۸/۲ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن السيو .7 ؛ءيلآللا طمسو «؛ 5 ؛يلاقلا يلامأو

 . ؛دسأ ينبل داو :وخ» :ناسللا يف لاقو «ةيناقوفلا ةدحوملا ةمجعملاب وحب :ىوريو

~rهس £  



 انه هل ناق داع اًملف ءُهَعَم جورخلا نع َرَّخأت ده يّبنتملا ناك

 "نطوتسم اذشلا هي ماقا الل عضومب تررم امف قيرطلا را ٣۳

dil e0 .٠ 2 و و 3 ےک  
 ةدح :ًاضيأ لاقيو كسملا :ءاذشلا»و .انّركذ دقو .ةّبيْطلا حيرلا جهود :«جرألا»

 ةحئارلا
 ا (. 4 يي روس جب

 خرقلا نب ليدعلا لاق
Êےہ د ت  a 

 ريّطُلا يلدنلاو اذشلا يكد اهبايث 4 امي ىَداَن تشم ام اذإ

Eةمرلا وذ لاقو وكلا مذ  
 e ه عيل ا«

 بشَحلا جراي ىح نيعلا ضبارم تجرأ ةيبَع هيلع تّلهتسسا اذإ/

 شماه ىلعو .لوألا دهاشلا رخآ ىلإ لصألاك حرشلا دروأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )١(

 ىذشلا» :«ىذشلا» تحت بتكو .«كسملا هّنِإ :لاقيو ءاذّشلاو بيطلا ةّدح جرألا» :(ك)

 :نييلاتلا نيتيبلا دروأ مث .«باط : جرأو «بيطلا

 اكمارلا بحصتسي دق كسسملو ٠ يتبحص ىلع لضنلا كلّ

 .«اكلاح هباأنونضمدو سا هنولنموذشلادوعي ىح

 يف ةبسن البو .(امهنم يناثلا) (كمر) سورعلا جات يف عطقألا ةفيلخ نب فلخل ناتيبلاو
 جاتو ؛400/11و 777/5 ؛ةغللا بيذهتو «(اذش)و (كمر)و (بحص) برعلا ناسل

 . ۲٤۷ /۱۲ ؛صصخملاو ۳۷۱ /5و 175 / ؛نيعلا باتكو «(اًذش)و (بحص) سورعلا

 ريجعللو .(اذش) سورعلا جاتو «(اذش) برعلا ناسل يف ةبانطإلا نب ورمعل تيبلا (0)

 برعلا ناسلو ؛(لوألا ددعلا «نماشلا دلجلا ؛دروملا ةلجم) ۲۲١ ؛هناويد يف يلولسلا

 يلولسلا ريجعللو .(لدن) سورعلا جاتو ء ٠١١ /۲ ؛حاضيإلاو هيبنتلاو «(لدن)و (ريط)

 امو 0١ ؛نويومأ ءارعش) ليدعلا ناويد يف دري ملو «(ريط) سورعلا جات يف خرفلا نب ليدعلل وأ

 :١؟6ر5١/14و١799/1 ؛ةغللا بيذهتو «(ىدن) برعلا ناسل يف ةبسن البو .(دعب

 : 15 ؟فراعملاو ؛(ادن) سورعلا جاتو ؛02109/7 ؛ةغللا لمجمو ؛ 0 ؛برألاناویدو

 .(ريط) حاحّصلاو ۲۵۸/۳ ؛ةغللا سيياقمو ء۹۷ ؛راشب رعش نم راتخملاو

 راعشأ ةرهمجو « ٠١11/7 ؛ةفللا ةرهمجو ۸1/١« ؛هناويد يف ةّمرلا يذل تيا ةفإ

 . ةديدشلا ةرطملا : ةيبغلاو . 410/1 ؛لماكلاو 401/۲ ؛برعلا

 - م
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 معا ا ر م ل 0 ا ديا - لر 2 ر "a چ

 “0 تصخألا َكْيَنِإ ةّييَحم تدم اهتلباق يتلارجشلا لقعت ول

 «نصْغأ»دو «نصُع» لّكمو :نوثدحم او ًءامدّقلا ىنعملا اذه ے سالا رككأ دق
 كدي

 .لفخأو
 مقا و جر

 ."04ًهلْمعَأ بوف ىلع» :مهضْعب أرق
 (0نيعألا كيف َنرَداَع اهب قوش نم نجلا بابقلا ليِثاَمَت تكلس .

 يي م

 ذه نم نسحب قطن د داكت اهّنأب ,ةروص ٌةحص تفصو هنأ ملعأ ام

 اني تّصَقَر اقام ءايَح الون اهّتآانلخف انتيكارم تَرَ.

 : "لاق .بوكرم مم :انه «بكارملا»

 . (ب) نم اهحرش عم )۲٤-۲۷( تايبألا تطقس

 ريسفتو ء١٠٤٠ ؛تاءارقلا ذاوش رصتخم رظناو . 4اهُلافقأ» ينآرقلا مسّرلاو « 55 ؛دمحم

 .ال5/7؟6 ؛يسولألا

 .«بابقلا ليثامت يف تكلسف ؛كيلإ رظنلا ىلإ تقاتشا نجلا نأ ديري» :(د) يف هحرش

 ءاهثكلس نجلا نأكف «قطنت اهنحص نم داكت بابقلا يف روّصلا نأ دارأ» : (ك) يف هحرشو

 .«ةروصلا ةحص نع ةرابعلا نسحأ دقلو «ءاهّتيعأ ترادأو

 ُهّظفل ال كلذك سيلو «هروصتو همهف يف نسح ُهّلعلا :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب
 1 . ؟حيحص ةانعم الو نَّسح

 .«ةخسن يف اهئاعو» :(ك) يف اهقوف بتك

 ء3/17١7* ؛صّصخملاو 17 ؛هناويديف ةرتنعلوهو «هلحرو دوعَقلا ك بكرم نوكيف :هردص

 نبال ةسامحلاو 1۳۸/١ ؛قاقتشالاو ١/١ ؛ريبكلا يناعملاو ۳/۲ ؛ ةغللا ةرهمجو

 سورسعلا جاتو ؛(معن) برملا ناسل يف يسودّسلا َناذول نب رَرُجمو . ۲۸/١ ؛يرجشلا

 جات يف ناذول نب َرّرُخ وأ ةرتنعلو ۳١١. /۳ ؛نييبتلاو نايبلاو ء777/5 ؛ناويحللاو «(قتع)

 -۳۹۷ ١/ ؛يرجشلا نبا يلامأو ۱۹١ /1 ؛بدألا ةنازخو ؛(قتع) برعلا ناسلو ؛(معن) سورعلا

 24105 /9 ؛ةفغللا ل مجمو «1٤٤/هو 7٠86/١ ؛ةغللا سيباقم يف ةبسن البو .۸

 ‹ء۷۸/۳١۱ ؛ةغللا ةرهمجو ء٤٠ /* ؛ةغللا بيذهتو «١٠/١٤و ۷ /۲ ؛صّصخملاو

 .(معن) حاحصلاو ٠١١/۲ ؛نيعلا باتكو

 هدد



 مجم م

 ييكرم كلذ دنع ةماعلا ناو

 انّقلاو فعاضملا قّلَحلاب َنُبتجي سياوع دايجلاو مسبت تْلَبَقَأ ۷

 حقب «قلح» عمجلاو و ؛مأللا نوكسب سالا نم «ةَقْلَحدو ؛:كيدح ٌةقلَح» :لاقُي

 ت ےس ” دع ء هل

 ىكحو ٠ .«دصر»و «ةدصر»و «كّلفدو «ةكلف»و «فشّن»و قش : مهلوق هريظنو للا

 ك ريدر
2 

 5 «ةقلح» برعلا مالك 4 سيل : ينابيشلا ورّمَع وبأ لاقو . «قلح»و «ةقلح» : :سنوي

 .ةَرْفَكو رفاك لم «قلاح» ٌعّمَج

 "كما ِهْيَلَع اقنع يفَتْبَتوُت 2 "ارّيْثَم اهّْيَلَع اهكيانَّس تدمع ۸
 )4( ت 020 هيف 02 5 قل 2 4 5 4 4 مج

 زجارلا لاق « [ريسلا نم برض :قنعلاو] .رابغلا :«ريثعلا»

 دمام 2 ا و 2و م م

 هريثع لعقصلا لوح مهل ىرت

 : بلاط وبأ ٌلاقو
i 7 e 27 7ا ل هم < ے 

 لّطّسَقلا رّيثع 2ے ىغعُولا دنع ةنيتف 4 برحلا تدهش دف مك
 , م 2 ِ عام

 Vî) 0 7 رو 07

 :' "اضيأ هلوق نم وحن اذهو

 "اخ وأ تك عووجلاناأك هيف ٌناِبثعلا رك مي اجاجع

 “ىنشاو ةينملاّنيَب فقوم 2 2 قِفاوَخ بوثقلاو كَرْمَأٌرمألاو ./
 ع م و م مم 6 سطل ر وو سل سلا ر رب م مصرع م صرع ع

 “تسلا نم تيأر ام ىَّتَح تيارو ىبظلا نم تبجع ام ىتح تبجعف .

(010) 

(۲) 

(۳ 

2 

(0) 

000 

(¥) 
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 . رابغلا :ريثعلا» :(ك) يف اهتحت بتك

 . يناثلاو لوألا دهاشلا ادع حرشلا هب قحلأو « (ب) يف همامتي تيبلا دروأ

 .(ب) نم ةدايز

 . ؟565ص لوألا دلجلا يف هجيرُخت قبس

 فو ؛ حطابألا خيش ناويدو 2175 ؛بلاطملا ةياغو ء١۷ ؛ هئاويد يف بلاط يبأل تيبلا

 . .تدهش مكف» :ىوريو

 . ۳۹۲ ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا

 . ًاريثك لوألا نم نسحأ اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 ١ .(ب) نم تيبلا طقس

 :روصقم انّسلا» :(ك) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو :«(ب) يف همامتب تيبلا دروأ
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 E و و ريما ل 0 - م د ی

 .امهانركذ دقو .فرشلا :('!ًادودمم وهو ءءوضلا :روصقم «انسلا»

 دَح تنياع ام ٌرواجتو .يبجع َلاز ىح فويسلا ةرثك ْنِم ثبجعق :لوقُي

 يرصب فطُخ ام هئاعلو . ديدحلا قّلأتو ءوضلا نم ثيأرو ءهيلإ تدلخأف .بجعلا

 2 ت م

 .هريغ هم را مله «هناعل

 "ادعم يلاعُلا نموركع 2 ًاركسعمراكلا نم كارأ ينل ١.

 : مام وبآ لاق دقو ءٌرَْخآ ٌركسع َكمراكم ْنم َكلوحو ٌركسُع كن كب تنأ :يأ

 بج لّفحَج ذب اهَدَحَو هست نم ادل ىََولا َموَي ًالَمْحَج ْدُقَي َمَلْوَل

 عمج يّبقتملاو ءًاركسع همراكم ْنِم هلوح نأ هتيب ذي رگذي ملامت ابا نأ لإ

 ےب كسفن نم كارأ ين :هانعمو ءاهتبنمو يلاعملا ندعم هنأ تيبلا رخآ داز مث .نيرمألا

 (0انّصْمَت نأ ةَّفاَحَم َتّْكَرَت اّمِلَو ىلا ىلع تأ ني اولا نطق 5-5

 ملو كتبي لاح ذب كيلع ءاَّتلاو كرش نم ينم ناک ام تفرع دق يآ

 ۹دب ُكوقي هارت لأ :ةنم ناكر يصقتب فرت اذه عم َهّنأكف ءهيلإ

 تيأرو «يبجع لازف ترثك ىتح فويسلا ةرثك نم تبجع يأ .فرّشلا :ٌدودممو ؛ءايضلا
 . «ًائيش رصبأ ملف هناعملو ديدحلا قلأت يذهب

 )١( هانتبثأ امك لاخلا ىلع بصُنلا باوّصلاو ءدودع :لصألا يف .

 .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس (۲)

 . ٤۷۸ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (۳)

 يف هحرشو .«هتكرتل» :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )٤(

 كلذ عمو «هب كملع ةفيخ كلذ نم تلزن امو « كايإ يركش نم ناك ام تفرع يأ» :(ك)

 «انطفت» طبضو .«؟هدعب ثيبلاو كقارف ىحضأ :هلوق ىرت الأ «هزجع نم رذتعي وهف

 رسكب «نطف» عراضم نأ ىلع ءًاضيأ باوص وهو ءرداصملاو (د)و (ك) يف ءاّطلا مضب

 1 . لصألا يف امك اهحتفب «نطفي» ءاطلا

 .رسفلا رشق نم ةدايز (0)
 .رسفلا رشق نم ةدايز ()
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 اهدعب نم يتبحاو كن ىدقرفغاف ٤.

 "يه هنم تّيَّساق يذلا َسْيَن

 انأ اهتم ةيطَعب ينصختل

 .يل بهت ام ةلمج ےب يسمن يل به :يأ

 ر هرب لو

 اًنّرلادالوأب نَحتممرحلاف ةلضب يف َكيَلَع ٌريِسْملا ةناو ٠.

 ىو دمي «اترلادو . ماجهلاب هده تل يف هّتْعطأ ْنإ : يأ ٌةَّلض نم هّلوبَق

 هانز فرعي نري نم دلاخ ابأ

 همم و

 لوجو .يبقتلا ؛ ةنع رخآتو راس اًمردب ىلإ هب یشو دق ٍسورك نب روعألا ناک/
 لاف .رصقي دا

 رس مب و ما مم مسارب »م

 اركسم حبصي َموُطْرُخلا برشي نمو
 هاذ و و سد

 “ىت للا مالكلا َدَخَأ سلجم 2# ١ ًاضّرَعم مالكلا َحَرَّط ىََتَفلا ٠

(nn 0 “HME 
 :" لاف .ةغل ىهو .«ىذلا» دارأ

 فرجلا هدم ليس هالعأب دلو  ٌةعساو ًءارحّص هلقسأب دلا

 :("ارَخآلا َلاقو
 2 ياسا 5ث ر ر يم وم

 ٌرماَع ٌةَرَع لأ نم مهل نللا نم ةَجُهب نسحأ ناك ًاتّيب رأ ملف

 "للا لاقو

 .ديدش فيرحتب نكلو «لصألاك حرشلا بلغأ هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع دروأ

 بتكو . ؛رضاح ةَرَع لآن م هب ْدَّللا نم :رعاشلا لاق « يذلا ىنعم ٌدَللا» :(د) يف هحرشو

 ؛ يورلاو رحبلا اذه ىلع ناتديصق ناويدلا يفف «هل هّلعلو «رّيثك ناويد يف تيبلا دري مل

 0٠١/۲ ؛ةغللاة

 .(ب) نم حرشلا عم (175-70) تايبألا تطقس (۱)

 . ۷٦ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (۲)

)۳( 

 . «اندنع يذلا هانعم» :(ك) شماه ىلع

 )٤( لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس ص٠٠٠٥ .

)0( 

 رهمجو 271١/7 ؛فاصنإلا يف ةبسن الب تيبلاو . VITA ؛رظنا

 ۲۹۸/۱ ؛ عماوهلا عمهو ۱ ؛رردلاو ۸۵۹و

 . ١٠١٠ص لوألا دلجملا يف امهجيرخت قبس (5)

~۹ - 



 Y7) 5 2 و 0 0 و 3

 0 لاق .لاذلا رسكي ««ذللا» :اضيأ لاقيو

 اخي هم ت د ج وأ و تن آَء 7 ا

 .ya .ةروسكم ةددشم ايب ««يذلا» : ًاضيأ لاقيو

 ينل الإ ماوسقألا نم لاب ُةَسَلَعاَف لالا ستو
 و رص

 يسصقللو هيبرقأ برقأل "4 هتميو ءالعلا هب ديري

 :يدزألا ٌرجاح َلاقو .رّكَدُاك َتَّللاو تللاو يتلا :ثنَوُملا كي لاقي كلذكو
 میم 0 وبال ارا مم 5 مول ت اع 2

 :ارَحَلا لاقو
 م د

 “ئاوت ءاتشلا نارين ناک اذإ اهم بقي ال تلا هحَنَمأو

 20 . م ر ر ك م را م

 ")نتا سب ءارعشلا ةوادعو مهي ٌةَحقاو ءاهفسلا دئاکمو .”7
 مهم ” 78 1 ر م« ما2 و مر معا د رار م

 “تفيض ةّمادتلا نمرجَي فيض  اهنإف ميئللا ةنراقم تّنعل .۸/

01) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(0) 

 فق

(۷) 

(۸A) 

 ء۵٠١٠ ١/ ؛بدألا ةنازخو 1۷1/۲ ؛فاصنإلاو ۲۹١ ؛ةيهزألا يف ةبسن الب ناتيبلا

 ۲٠۸/١. ؛عماوهلا عمهو ء١۷ ؛ينابملا فصرو ء١/۲۵۸ ؛رردلاو
 . ۹١٠ص ثلاثلا دلجلا يف امهجيرخت قبس

 . اهل مزاج الو «نونلا نيكستب لصألا يف اذك

 عمهو ؛:١0 ؛رردلاو ,5/3 ؛بدألا ةنازخو ۲ ؛ةيهزألا يف ةبسن الب تيبلا

 . «تّلل تلقف» :ىوريو . 518/١ ؛عماوهلا

 ءاتلاب لصألا يف انه درو امك هتياورو ء۲٠ ؛ ةيهزألا يف يلكعلا لهذ نب سيقل تيبلا

 . (اتل) سورعلا جاتو ء(اتل) برعلا ناسل يف يلكعلا ليهُذ نب شيقأل وهو . ةيناقوفلا ةانثملا

 "باقوفا ةدحولل نونا «امئاوا امهف وخد

 يغبني الو «ةََسَحب هَل لگ امو هَل يرمعل يهد : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف

 ايام ذأ یال

 . (ب) نم اهحرش عم (4 517-1 تايبألا تطقس

 وه نفيضلا نأل ؛ هلعف ىلع ةدايزل فيضلا ىلع ةدايز :نفيَّضلا» :(ك) شماه ىلع هحرش

000 



 0 ىلع يبأ ىلع تارق. ةعم ءيجي يذلا فيضلا فيض : د :«نفيِضْلا»

eر  eمع  

 ٌنقاّيضلا ٌفويضلا ىر ةت امہ ىدوأف نفيض فيلل ءاج فيض ءاج اذ

 وف رە 25

 اَنروي نأ نم يلع فَخأ ءْزَ ًايضار كتيقل اذإ دوسحلا بضع .۹

 “تمؤم كِلَضْفِي انعم انِرْيَغ نم  ًارفاك كرب ىسُمأ يذلا ىّسْمأ 0

 انعم كلضفب ًانمؤم انريغ ْنِم ىلاعت هللاب ٌرّمكي ْنَم ىسمأ :يأ , "انعم كلب

 اَنّرَحَت اليك هللا كا هضاعاق اهليت ةّناَرَغلا نمم دالبلا تلح ١.

 هو 78 . r 0 ماس + 2 02 2
 :ةتضعأو ءاذك نم ًاديز تضع :لاقيو ءاهانركذ دقو ؛سسمشلا :«ةلازغلا»

a a :' لاق .هتضوعو 

(01) 

00 

(۳) 

(4) 

(0) 

 دقت نيرضلاو عادصألا تاش )اَسَدْعَب امال هللا اهَّضاَع

 : )ىلع وبأ اندشنأو

 . «هنذإ ريغب فيضملا لزنم ىلإ هعم فيضلا رضحي يذلا

 ةرهمجو ٤١/١١« ؛ةغللا بيذهتو ء(نفض)و (فيض) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا
 ٠١/۱۷ ؛صخصخملاو ء٤1٥0 /7 ؛ةغللا لمجمو ء۷٦ /۷ ؛نيعلا باتكو 1١۷١/١ ؛ةغللا

 بيذهتو ء(نفض) حاحّصلاو ء(فيض) سورعلا جاتو ء١٠ /۳ ؛ةغللا سيياقمو

 .٣/۲۷و ۱۹۸/۱ ؛فصنملاو 1۱۷/۲ ؛ ظافلألا

 .«هب فارتعالاو كلضف يف انعمتجا دق يأ» : (ك) يف هحرش

 ماظن لح امتإف «ريسفت ىلإ جاتحي اذه لم نكي مل : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 .(هدرَوأَو تيبلا

 ةبسن البو .نييلذهلا راعشأ حرش يف سيلو ؛ (غدص)و (دقن) برعلا ناسل يف ّيلذهلل تيبلا

 ء۸١۱۳ ؛قطنملا حالصإ بيذهتو 210١ ؛قطنملا حالصإتاييبأ حيرشو « 14 ؛قطنملا حالصإ يف

 :10 /۷ ؛بيبللا ينغم تايبأ حرشو ۷١/۲ ؛صئاصخلاو ۲ ؛ ملعملا فوشملاو

 .(غدص)و (دقن) حاحصلاو ء(غدص)و (دقن) سورعلا جاتو ؛(غديص) برعلا ناسلو

 ةركذتو ۲0١ ؛ءاملعلا سلاجمو ؛ ٠۳١١-٠۳١۷ /۳ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن الب تايبألا

 (زغرب) سورعلا جات يف لوألاو ١/ ۷٤٤. ؛داعس تناب حرش ىلع ةيشاحو ء١٠ ؛ةاحنلا

 2157 ؛يرعملل ةكئالملا ةلاسرو ء(زغرب) برعلا ناسل يف ةبسن الب يناثلاو لوألاو .(مطأ)و

 ~۷۹ ل



 امَدَعهّنمُسِْْقلااهّتْبَقَعَأ اهّرُفرب تدق موطأ

 امو ماسظعب يه اذل هر تتأ مش تفغ

 امد ة م ب ّلَقلا ضيعأو هتشرت ه قوق تماقأق

 :لوقيا امّناو ديز هيلإ َكمَّنس يذلا يا ت وطالع يذلا ليلا ل ام :لوقت

 هزيجي ب ساًّبعلا وبأو ؛لصَما انه َعدّيو ٠ ,لصفنما ريمضلاب يتأيف ءَكاّيِإ ةاطعأ يذلا

 اهّضاعأف :لاقُي نأ باوصلاق ٍهيوبيس لوق ىلعو هللا كاهضاعأف : هلوق سايقب

 الام هيف كلذل ٌروجيف .رارطضا فقوم ٌرعشلا ن الإ ٌريمَضلا لصفنيف هللا َكاَّيِإ

 4 هتم اذهو ؛هريغ 2 ٌروجي

 يف ثلاشلاو يناشلاو .۲۹ ؛يبتتلا رعش لكشم حرشو ؛«57 ؛يرجسشلا نبا يلامأو

 ةنازخو «۷۷ ؛دهاوشلا صيلختو «0//47 ؛رئاظنلاو هابشألا يف يناثلاو .۳۸ /۸ ؛ صّصخملا

 دهاوش حاضيإو «15 ؛ينابملا فصرو ء١ ؛رردلاو ؛ 98و ۷ ؛ بدلا

 ناسلو :84 /5 ؛ لصفملا حرشو ؛۲۷۷ ؛حاضيإلا دهاوش حرشو ,757 /۳ ؛ حاضيإلا

 سورمعلا جاستو 171/1١ ؛ عماوهلا ممهو ؛ ١148/7 ؛فصنم او ؛(يبأ)و (مطأ) برعلا

 ىوريو ۲۷١. ؛تايدضعلا لئاسملاو ٤٠١ ؛يكولملا حرشو 27١ ؛ةلمكتلاو ؛(يدي)

 . ؛ظيغأف» :ثلاثلا ىوريو . هبلطت تتأف هتدقف : يناثلا ىوريو . . .تدقف ةاهمك :لوألا

 .«ًاعيمج مظَلاو رلا يف ئاج هنأ ىلع لَمعا» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (1)

“10 



v۰) 

 :لاقف ءسولجلا ٌردب هَلأسَف ءردب سلجم نم فارصنالا دارآو/

 نيوكت هلاثك نكيملنَم | نوجلش ثيدحلاو كّنإَردباي.١

 فذحف ,نونف وڏ يأ. .نوجش وڏ هّلصأو :قئارطو ب بورض : :يآ © )!نوجشإ

 .لصألا ىلع مَءاجف © !4مكْنم لدع يود اودهشأو» :ىلاعت هلوقك فاضملا

 نيربج اهي ًاتَمّتْوِم ناكام ًةنامأ نوكتول ىّتح تمظعل .؟

 و و و 0 و رر 42 و 5

 ليئارساوُنيعامسإو ٌليعامسإو يرجو لير لاب .هنعو نع هللا افع فرسان
 !ٌرجارلا لاق .نيئا ارسإو

 انيئارتسإ تّبلا برو اده :انيج اك قولا ُلَمَأ لوق

 نود قوف لكف ترضح اذإف | ًايلاخ ضْمَب قوه ةّيربلا ضعب .*

XK xX xX 

 ‹(ك) يف اهحرشي ملو .رداصملاو (ب)و (ك) نع اهانتبثأو ء(د)و لصألا نم ةعطقملا تطقس (#)

 «۲۰۵ /۲ ؛دمحأز جعمو ؛ 1/١0 ؛هناويد يفٌةمّطقلاو .برطضموهو ءاتنأ امك (ب) يفاهحرش دروو

 عجارو 154٠/4. ؛يقوقربلاو ۳۱۷ /۱ ؛يجزايلاو 7١8/5« ؛نايبتلاو ۰۲٤۰١ ؛يدحاولاو

 . هتداعك فاضأو « ينج نبا دنع ام ذخأ دقف :تايبألل يدحاولا حرش

 .حيضوتلل ةدايز )١(

 . ۲ ؛قالطلا (۲)

 صيلخت يف ةبسن اليو . 570 /۲ ؛ ةيوحنلا دصا قلا يف يبارعأل تاييأ ةعيرأ نم عبارلاو يناثلا امه ناتييلا (۳)

 حرشو ء١/١١٠ ؛ينومشألا حرشو 2583/١ ؛ءيلآللا طمسو ۲۷۲ /۲ ؛رردلاو « ٤٥٩ ؛دهاوشلا

 عمهو 7/۱ ؛ريبكلا يناعلاو ء(نمي)و (نطق)ناسللاو ء۹4 ؛ ليقع نبا حرشو 15/١ ؛ حيرصتلا

 ء(ورس)و (نمي)و (نطف) سورعلا جاتو ۲۹۳ ١/ ؛ةغللا ةرهمجو ء١۳٠٥ ١/ ؛ عماوهلا

 « ٤٠١/۲ ؛يوغّللا بيطلا يبأل لادبإلاو «78 ؛تيكسلا نبال لادبإلاو ۲۸۲ ۱١/ ؛ صّصخملاو

 . ٠٤ ؟برعُْلاو «7 ١4 ؛برعلا مالک يف سیلو « ٤٤ /۲ ؛يلاقلا يلامأو

 .(ب) نم تيبلا طقس (5)
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 رذثموي وهو ٠ :يبيصخلا دمحم نب هللا دبع ّنِب دمحم هللادبع ابأ ٌحدمي لاو

 :"!ةيكاطنأب ء ًءاضقلا ٌدّلَقتي

 ©"!دّطفلا نم مهالخأ مهلا َنِموُلَخَي نمرلا اذل ضارغأ سانلا لضافأ.١

 ندب ىلع مقُس نمّرحلا ىلعّرش ةيساوس ليج ذك نحن امّتإو .؟

 ذب لمعتست الو ٌنّشلا ذي نوو :يأ ؛ٌةيساوسو ءِساّنلا نم ٌبّرَضلا :ليجلا
 نم ٌةيساوسو «ءیوس نم ةبيكرت ًءاوس نأل ؛هظفل ريغ نم وهو اوس مهدحاو ؛ ,ريخلا

 2 نارجلا لاق . .ءاوسأ ىلع يس ٌعمجُيو وساوس هّلصأو ءسوس
 ما عم < دع

 حوصُم ال امَرْيَغ حايرلا جيه ٌةَضْوُر نهتمف ءاوتمأب نمو

 :(ايعمصألا دشنأو .ةوساوسو ساوسو ةيساوس :اولاق دقو .لاثمأب نسل :يأ

 :("!ًاضيأ دشنأو/

 .(ب) نع حرشلاو «(ب)و (ك)و (د) نع امهاتفضأو « لصألا نم يئاثلاو لوألا ناتيبلا طقس («)

 ء۹٠١۲ ٤/ ؟؛نايبتلاو ء۲۳٠۲ ؛يدحاولاو ۲٤١ /۲ ؛دمحأز جعمو ۱۵۵ ؛هناويد يف ةديصقلاو

 . ٤/ ٣٤۱ ؛يقوقربلاو 2777/١ ؛يجزايلاو

 طقف «لاقو» :(ب) يفو . (د)و (ك) يفامك ةمدقملا انتبثأ )١(

 .(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ (۲)

 . (اوس) برعلا ناسلو « ٤٤ ؛ هناويد يف دوعلا نارجل تيبلا (۳)

 نأ تدهتجاف ءساوس ةظفل ىلع هاش هّلعلو ءحضاو لكشب (ب) يف تيبلا نيبتأ مل (5)

 1 00 :رعاشلا لوق نوكي
 الطف ءيشان ىلع مهنم ةبيش يذل ىرّتامفرامحلا نانسأك ساوس

 يهتني تيبلا ةياهنيو . (اوس) برعلا ناسل يف ةبسن البو 7784 ؛ هناويد يف ةّرع ريثكل وهو
 .(ب) يف دراولا هحرش

 لكشت ةدحاو ةقرو وهو « لصألا ةخسن يف لصاحلا مرخلا يهتني ؛يعمصألا» :هلوق عمو

 . مليفلا لصأ نم 'صقتن اهنأ ةيبرعلا ةغللا عمجم يف ةطوطخملا سرهفم ركذ « 447 مقرلا

 .امهيلع رثعأ مل (5)

VE — 



 عم

 يسساوس امم دادتأ نهو يسساتألاونيعألا للجاوح

 نسحلا نب دمحم ىلع تارق .(رامحلا نانسأك ٌةيساوس) :2'”رئاسلا لمل او
 ملمس 7

 ؛("1يحي نب دمحأ ّنَع

 و 5 ور مد

 اَهدْيِبِعَو امرارخح 9 أ ةيساوس هذا لابّسلا ٌبّهص سلجم مهل

 “نمي اهم ت (24 تّئج اذإ ي LL ك 04 2 2 ن رر کب يلوح ٣.

 . ءْنَم» :مهل كّلوقف ېئاهبلاك ءالؤهو «لقعي ْنَمَع اهب ْمُهْفَتسُي امْنإ «ْنَمد :لوقي
 :ىكحجتيو ٠ لقعي ال امل اهضَرُغ ءام» َّنأل ؟متنأ ام : لاقي نأ يفبتُي امّْنِإ اًح مّن

 : “لاق ان ًاريرج نآ قن ةّقث ىلع هنم ثسلو
 اناكْنَم ناّيرلا نكاس اذَّبَحَو ٍلَبَج نم ِناّيرلا لج اَنّمَحاَي

 :تلقل اذه ثدرأ ول :ٌريرج هل لاق ؟ًادورُف هنکاس ناک ولو :قدزرفلا هل َلامْف
 .ةرورض ةزمهلا لدبأف :«ءىطخت» دارأو «اناک ْنم» :لقأ ملو ياناك امد

 ؛ ٠١17/1 ؛ناويحلاو ء(اوس) ناسللاو 2177/7 ؛ىصقتسملاو ۲۲٠/١ ؛لاثمألا عمجم يف لثما )١(

 وهو .«هتيأر الو هردص يردأ ال تيب زجع اذه» :يركبلا لاقو . 157 ؛لاقملا لصفو

 «(اوس) برعلا ناسل يف قدزرفلل وهو ؛ءاوس مهبيشو مهبابش :هردص «تيب زجع

 7571/١ ؛ةفغللا ةرهمج يف ةبسن اليو . هناويد يف سيلو 1١1/ 2١154 ؛ةغللا بيذهتو

 . ۱۲۹/۱۵ ؛صّصخملاو ۳۱۰/۳ و

 .(سلج) ةغالبلا ساسأو «(اوس) برعلا ناسلو ء١١٠٠ /7 ؛هناويد يف ةّمرلا يذل تيبلا (؟)

 . (اوس)و (سلج) سورعلا جاتو ء(سلج) برعلا ناسل يف ةبسن اليو
 نع اهب مهفتسي :نمب» :(د) يف لاقو . حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلادروأ (۳)

 .«نجلاو ةكئالملاو سانلا نم ءالقعلا

 حرشو ۷ ؛بيبللا ينغم تاببأ حرشو ۰ ٥ ؛رردلاو ٠٠١/١ ؛ هناويد يف ريرجل تيا )€(

 1۹٠ /۲ ؛مجعتساام مجعمو «(ببح) برعلا ناسلو ء١٠١۷ ١/ ؛ ينغملا دهاوش

 ء١٠١٠ ؛ةيبرعلا رارسأو 21١ /7 ؛ عماوهلا عمه يف ةبسن اليو ١/ ۷١. ؛ برقملاو ۷و

 ٠١١/۷‹ ؛لصفملا حرشو 155١و ۱۹۷/۱۱ ؛بدألا ةنازخو ۳۵۷ ؛يناّدلا ىنجلاو

 . 11١/١ ؛ يجاجرلا لمج حرشو ٠١١ ؛يِجاَّجَّرلل لمجلا باتكو

 - الو



 سام رور هاش هما 2 عاما م 2 3 م8

 ا": فطضم ريغ قلخيرمأ الو رر ىلع الإ ادلب "'يرتفأ ٤

 هئ تعبت اذإ : | :هثيرظتساو هثيرقأو ناكملا ؛ تورش : 3 لاقي:

 و لاقو .لّسَعلا 527 فصي ب تش 5

 ادّصق انّقلا بيبانأ مهيلإ اورقأ ...

 و هيي 2 ريم ےچ ھم و 5 8 ت ب ر

 .ءاط ءاتلا تلدباف ء.نغتضم :هلصأو ؛ةنيغض وذ :«نغطضم»و

 00 2-4 م 4ر عم ماضل ر يف 11 2 3

 “نگو نم سأرلا؛ برضب قحأ الإ ادحأ مهكالمأ نم رشاعأ الو.ه

 م و الا

 0 ينو مهيف يسسفن فشعأ ىَّتَح مهفتعأ امم مهردعأل يسنإ .

 اي «ن» لر لوقتو "يرد 4 این الو :ىلاعُت هلوق نم هرثْفَأ» :يأ

 :ةعامجللو 3 اين» : :نيتثللو ««ين» :ةأرمللو 0 اونو : ةعامجللو «ايند/ :نيشاللو لَجَر
2 

5 
3 

 «نتدو ءنالجر 1 «ناين»و :لجر اي «نين» : :َتْلُك دیکوتلل ةليقثلا نونلاب تج نإف .«نين»

 .ةوسن اد «نانين»و .ناتأرما اي «ناين»و .ةأرما اد «َنْندو ؛ ؛لاجر اد

 “سر ىلإ سار اليرامحلاَرْقَش بدأ ىلإ بلف الب لوُهَجلاَر قف .۷

 .«فيضلا تيرق نم «لعتفأ :يرتقأ» :(ك) يف اهتحت بتك )00(

 . حرشلا ضعب هب قحلأو :«(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۲(

 «۸۷ ١/ ؛نييلذهلا ناويدو ١/ 1۸١ ؛نييلذهلا راعشأ حرش يف يلذهلا بيؤذ يبأل تيبلا (۳)

 باتكو ء۱۹۱/ ؛صّصخملاو ء(قيش)و (قهز)و (فوخ)و (دس)و (بأس) برعلا ناسلو

 (بأس) حاحصلاو ء(قيش)و (فوخ)و (دسم)و (بأس) سورعلا جاتو ۲۳۹/۷ ؛نيعلا

 . ۲۹۸/٩ و١۲/ ۳۸١ ؛ةغللا بيذهتو «(ارق) برعلا ناسل يف ةبسن البو .(قيش)و (فوخ)و

 .دحاو ىنعمب امه :نييلذهلا راعشأ حرش يف لاقو .«باسم» :ةروهشملا ةياورلاو

 .هيلع رثعأ مل (4)

 .(ب) نم تيبلا طقس (6)

 .«فعضأ : ينأو» :(ك) يف «ينأو» تحت بتكو . حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف هزجع دروأ )000

 . ۱۳۲ ؛هط (۷)

 .(ب) نم تيبلا طقس (۸)

- ۷ - 



 "نرد نم نيساك لّلح نم َنيراع  مسهتیحص تورب سب َنِيِعقدَمو ۸

 كلذل ٌلاقيو ضرألا ىلع با رتل يهو ءاعقدلا علب دقو هل ءيشال يذلا :عقّدا»

 اهي ين ال ضرألا : «ثوربسلا»و ٌةدئاز هيف ميلا نال «ملعف» هناثمو ؛ مبدا :بارثلا

 هَ ؛ٌةتيربسو 5 ةتوربس ةأرماو توريس هم لجر : :ليق ةنمو ؛«توربسو تاربس ضرأ : :ًاضيأ ل لاقيو

 يندشنأ . تیرابس َنوُضَرُأ :لاقيو ءاهيف تب ال يتلا ةالفلاب ًاهيبشت .َءيش امهل نكي مل اذإ

 : دي رديف يبأ نع متاح وبأ

 .ثعشلاب مهفصي ؛ٌعَسولا :«ٌنَرَدلا»و .ٌليلق :يأ

 “مک الب داز مهل بابضلا نم منوط یر ةسيداَب بارخ ۹

 .لبإلا قرس اذإ :ةَبارخ بري ُلْجّرلا ١ بْرَخ :لاقي «براخ عمج : :«بارخلا»

 هيلع هَ هتأرقو يلع وبأ يندشنأ

 7 چ
 ادقَمَفًاَرَخ نيراخو ادلسأو اط اهيلع ىشخأ

 ادقكَرألإ هللا ناخب ال

 (ك) يف نيعقدم مامأ بتكو .ًافّرحم حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ (1)

 تابن ال ضرألا تاربّسلاو توربّسلا» :هلوقب هحرشو ««ريقفلا : عقدملا» :شماهلا ىلع

 نيساك ًاصوصل ينعي :نيراع .بارتلا نم وهو «ءاعقدلا غلب دق توربسلا عقدملاو ءاهيف

 .«هكلعصتو هفرصت يف هب رم ام فصي . مهيعس ينعي «نرد نم

 برملا ناسل يف ةيسن الب ثلاشلا تيبلاو . ١٠٠ص لوألا دلجلا يفاهجيرخت قبس (۲)

 يازلا حتفب لصألا يف اهطبض امك انه تيمز انطبَصو .هّةئبا ايه هيف هتياورو «(تربس)

 .امهديدشتو ميملاو يازلا رسكب تيمز حصيو «ديدشت ريغ نم ميملا رسكو

 شماه ىلعو . ديدش فيرحتب حرشلا نم ًاريسي ًاضعب هب قحلأو ؛(ب) يف تيبلا ردص دروأ 2م

 .«لبإلا قراس وهو «براخ عمج» :(ك)

 238/7 ؛حاضيإلاو هيبنتلاو «(دعم)و (ددع)و (برخ) برعلا ناسل يف ةبسن الب تايبألا (4)

 . (دعم)و (برخ) سورعلا جاتو ؛504 /۲ ؛ةغللا بيذهتو

 م ¥ ~~



 :"!يعمصألا دشنأو/
 م 0 5 م ا ساس وک

 ةرعبألا نايراخلا لشي امك ةر سمو يم اش

8 
 0 اذجارلا لاق .نيعئاجلل : :ىثرُش ةأرماو ناثرَع ٌلجر : لاقي ةعئاج : :«ىقرغ»و
 وع

 سراضُع رش يذ ْنَع كحل سلاسلا حاشولا ىَكَرُع ٌةروُكَمَم

 ل

 مث ««نکمدو ها «ةنكم» هلصأو کمد هتدحاو .بابضلا ضب: :«نکلادو

 »م م م

 :(0لاق .فقح

 محلا سوفت هيهتشت الو بيرلا ُماعَّط بابضلا ُنَكَمَو

 ٌّنوُكَم ٌةَيض) ' ثيدحلا هو اهنطب 4 نْكَلا ٌعمتجا اذإ ؛ نوم ةبض :لاقيو

 7 5 م 3 2 >

 ت 2 ما »ا ےس

۰ 

 قل

00 

 قرف

0 

(0) 

03 

(J. هك 3 يا 2 *ممم 6 2 ص 2 . * را a 

 رزنظلا نم مهس مهل شيطي امو يربخ مهيطعأ الف نوربختسي

 رّخآلا ٌلوق تيبلا اذه لأ ثم

 . امهيلع رثعأ مل

 جاتو ؛«(سرضغ)و (سمطع)و (سرضع)و (سلس) برعلا ناسل يف ةبسن الب ناتيلا
 حاحصلاو 0۸/۲ ؛بدألا ناويدو ء(سرضغ)و (سمطع)و (سلس) سورعلا

 .ةلمهملا نيعلاب «سراضع» :ىوريو .(سمطع)و (سرضغ)

 21919 ؛بتاكلا بدأ يف سودقلادبع نب نمؤملادبع همساو «يدنهلا يبأل تيبلا

 « ٤۷١ ؛حاضيإلا دهاوش حرشو «7485 /1 ؛حاضيإلادهاوش حاضيإو : 125/7 ؛باضتقالاو

 ء(نكم)و (برع) برعلا ناسلو 171/4 ؛لصفملا حرشو 741 ؛ بتاكلا بدأ حرشو

 ء٩۸ /” ؛ناويحلاو 211١/7 ؛رابخألانويعو ؛(نكم)و (برع) سورعلا جاتو ء(برع) حاحّصلاو

 847/0 ؛ةفللا سيياقمو ٠١١ ؛ةلمكتلا يف ةبسن البو . 50٠ /7 ؛ريبكلا يناعملاو

 . (نكم) حاحصلاو ء١٠ /117و 81/15 ؛صّصخملاو

 يفود :امهيف وهو ء(نكم) برعلا ناسلو ؛١/٠١ ؛ريثألا نبال ةياهنلا يف ثيدحلا

 ٌةَّبصلا اندحأل ىدهي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع اّنك دقل :ديعس يبأ ثيدح

 . ٌةنيمس ةجاجد هيلإ ىدهُت نأ نم هيلإ بحأ ٌنوكملا
 .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس

 ء(ممج) برعلا ناسل يف يسعقفلا دمحم يبأل تايبأ ةث ةثالث نم ثلاثلاو يناثلا امه ناتيبلا

 ~ ارا ~



 4 e 9و - ت ت وسم ¥

 ترد دقو يردأ ال :تسسلُقو تيول بحاص نع ربسخو

 ¢7 ق ےل

 ردق اذهب مظعي . .ةّنْطفلاو ءاكذلا نم مهيف ام عم يرمأ مهنع ثرتس : :ٌلوَقُي

 .همارمو ةيلطم

 ر . م ار هر ما ضار امال 5 2

 “نهولا 2 نالثم اننا یریامیک اهيديقتأ سيلج ے ةو ١

 هنود هّلعج وأ هب ُهَّيلَو اذإ ؛هب ُهاَقَتو ةفخب اق :لاقي . هلعفك اهّلعفأ : يأ
 و٤

 اہّقلو "7«اوُنَهَو امف: ًارقيو .نهوي نهوو نمي ّنَهَو :لاقيو «فعضلا :«نهولا»و

 :!!ىشعألا لاقو . 4 اوتهو
 نَهَو نِمهَل مّْظَعب ْنِإ امو ةرمغ هبلق ىلع نإ امو

 “ىلا ىَلعْردْقَأ مّلَف يل ىَدّتِهيَف اهيرعأ تضخ قيرط ے4 ةملكو .؟

 ْنَع نسحلا نب دمحم ىلع تارق .ٍدّصَّقلاو رهاظلا نع ٌلوُدعلا «ِنَحّللا» لصأ
 وجر راخ نب ًءامسأ نب كلامل يحي نب دمحأ

 ما مص

 احل ناك ام ثيدَحلا ٌريَخَوأَن ايا ُنسَحْلَتو اص قطنم

 47/١ ؛ةفغللا ةرهمجو ° ؛ةغللا بيذهت يف ةبسن البو .(ممج) سورعلا جاتو

 . ۲٤٤ /۲و 57 ١/ ؛يلامألاو ۳٦٤ /۸ ؛نيعلا باتكو « ١/ 57١ ؛ةغللا سيياقمو ۰۱۲۹۷ /7و

 )١( ًافرحم حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأو .«فعّضلا» :(ك) يف اهمامأ بك .

 . ۱٤١ ؛نارمع لآ (؟)

 هبنمام ءالمإو 1۸١ ؛ءالضفلا فاحتإرظنا .لاّمَّسلاوبأو شمعألاو نسحلا رسكلاب اهأرق (۳)

 . ٠۷٤/١ ؛بستحملاو ۲۲۱/۱ ؛فاشكلاو ؛ال5 /۳ ؛ طیحملا رحبلاو : 44/١ ؛ نمحرلا

 )٤( ؛ةغللا بيذهتو «(نهو) برعلا ناسل يف ةبسن البو . 55 ؛هناويد يف ىشعألل تيبلا 5/ 454 «

 (نهو) سورعلا جاتو ؛47 /4 ؛نيعلا باتكو .

 زجع دروأو . «دصقلا نع لودعلا نحللاو «ةطلاغملا يأ» :(ك) شماه ىلع اهمامأ بتك (4)

 .ًافرحم حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف تيبلا
 يف يرازفلا ءامسألو :(نحل) برعلا ناسل يف يرازفلا ةجراخ نب ءامسأ نب كلامل تيبلا ()

 211/6 ؛ةغللا بيذهت يف ةبسن البو .(نحل) حاحصلا يف يرازفللو ؛(نحل) سورعلا جات

 : . (نحل) ةغالبلا ساسأو

- ۷4 - 



 :("0لاق .ًانحلو ًانْحَل ّنَحلَف ؛باوّصلا كرت اذإ ؛هقطنم ب لجرلا نَحَلَو/
 ورم د 2 39 و

 نحلي مل برعم يحدقب تَرَ

 هيف َمَرصَحو ءًانوحلو أ ًانحل ُنَحَأِي همالك ب ُلُجّرلا َنَحَل : .ديز وبأ لاقو

 .باوصلا هجو نع بارعإلاب فلاخ اذإ ؛ ؛دحاو امهو ٌةَمَرصَح

 “رشحلا بكرا دَح مرَحلا نيَو 2 ةّئزان لك يدنع ٌرْبَصلا نوه دق. ٠

 “نجلا 2 مذلاب تئرَق ةو  َةَكَلهم ضَوَخ 2 ًالعو صّلخم مك 4

 َرْخآ نم مكو :ىلعلا بّسكو هنم صّلختف الهلا ضاخ ناسنإ نم مك : ٌلوقي

 ٌةدحاولا ةرملا :حتفلاب هٌةَلئَشلادو .مذلا ٍلتقلا عم بسكو لتقف .ِهرَدحب قوی ملف نابج

 .هجولا انهاه حفلا ,ةسّلجلاو ةّبْعُرلا لكم سّنجلا م مساو ؛ردصملا :رسگلاب «ٌةَلتقلا»و

 "لو نقلا ٌةَدوَج أ انيفد قوري لهو هتي نسح ًامّيضَم نَيِجعُي ال ٥

 : راق .ليلذلا رستا :«ميضّلا»

 مسيضُم ريَ فصُنلا تذَحَأل اإ يّشيَمر ءامُرلا ماع ول ٌداَمَحأ

 يئُلطْمَتَو يرد اهتوَع يبضتقأو ينخر ا هجا لاح هل ٠١
 ^ صحلاو ليخلا "اانإ نم ادئاصق مهن تمّت انشع نإو ًاموق تحدم .۷

 )١( ؛ هناويد يف ةيؤرل تيبلا ٠١١ . ؛نيعلا باتكو «(نحل) برعلا ناسل يف ةبسن البو ۳/ ۲۳٠١ .

 .(ب) نم تيبلا طقس (۲)

 يف مدقم مک : يأ» :(ك) يف هحرشو . ًاّرحم حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۳(

 ةلتقو ٌةلتق . ًامومذم ناكو هنبج عم لتقف نبج رخآو ؛هردق العو هنم صلخ دق ميظع رمأ

 .؛ةدحاولا رملا حتفلابو لاحلا رسكلاب اهنأل ءدوجأ حتفلاو

 .(ب) نم حرشلا عم )16-١7( تايبألا تطقس )٤(

 . هيلع شعأ مل (5)

 . تقطن :ىوريو» : (ك) يف اهتحت بتك 002

 .«لیخلا روجح- نم :یوریو» :(ك) يف اهتحت بتك (۷)

 . «ةعنصلل تمظن :لاق دئاصقلاب ىنك الو «شويجلا انه دئاصقلاب ينعي» :(ك) يف هحرش (۸)

“A — 



 .رعشلا ة ةعنص لجأل «تمّظُنو : :لاق .«دئاصق» اهّلعج او :ًاشويج ينعي

 “نیا 2ے نخي مل ندشوُتت اذإ ةَرَّمَضَم اهيفاوق جاجحلا تحت .۸

 .رعشلاب داجأ 2اوقلا تداج اذإو ؛«ليَخلا» 2اوقلاب ينعي

 دبع نوميملا ابأ تْعمس : لاَق ينارّبَطلا ركب نب هللا دبع دمحأ ويأ ينتدحو

 هللا دبع نب ديلولا ُتْمِمَس لوقي ق 8 قشمدب يللا دشار نب هللا دبع نب ِنمّخرلا

 رفاوح اهّنإَف جاوقلا اوديجتسا :ٌلوقي يبارعألا/ نبا تعمس :لوقي يرتحبلا يِئاّطلا

 : "لاق .داشنإلاب اهانّلوادت :يأ ٌةديصقلا اندْشانُت :لاقيو .رعشلا

 ابدت مهضارغأ 2 كرتا مَ اهد شانت تليق ةيفاق تنبت

 .ےاوق ةقيقحلا ب نسل نهّنأل ؛نّذألا 2 ْنَلُخدي ّملو
 3 0 - - و . - رار - - 7-0 ۳ رب 04

 “نَخَد ىلع ًارورغم حلاصأ الو 2 ردج ىلع ًاعوفدُم "!براحأ الف.4

 يبثلا ثيدح ب ًءاجو' .«لَخَدلا» دلثمو .شغلا :«نحدلا»و رادج عمج : :«ردجلا»

 ارل متي نعم تسل :لوقي. (ْنَحَد ىلع كده لسو هيلع هللا یلص
 رو الج

 ال ء2 حيبقلا داقتعاو يل مالكلا , لامجإب یضری الو ءاهنع عقديف .ردجلاو : ةينبألاب

 .يغبني امك ههجو نم لإ ائيش

 :(ك) يف هحرشو . طقف حرشلا نم ةريخألا ةرايعلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلادروأ (۱)

 يفاوقلا اوديجتسا ي ىبارعألا نبا لاقو ؛رعشلا داج يفاوقلا تداج اذإو « ليخلا يفاوقلاب ينعي»

 . «رعشلا رفاوح اهنإف
 : 84 9و 47ص دي هداف داعأو ء٠1 نص لوألا دل يف جيرخت قبس 200

 . «رذاحأ» : (د) يف اهاورو .«  :اهقوف بتكو ءاهرسكو ءارلا حتفب لصألا يف اهطبض )۳(

 ًافيعض ٌرْذاحأ ال يأ» ر .ةداسف ىلع حلصلا نخّدلا» :(ك) شماه ىلع بتك )٤(

 هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأو . «لاتقلا ىلع ةردق هل تسيلو «نوصحلا ىلإ ءيجتلي

 . ًافرحم حرشلا ضعب

 ماسمإلا دنسسو و 4 ء۲٤ ۷٤و 5518 ؛ثيدحلا ءدواد يبأ ننس يف ثيدحلا )٥(

 2170/0 ؛قشمد خیرات بيذهتو 2747841770 ؛لامعلا زنكو ۳٨٤و ۳۸۹/۵ ؛دمحأ

 . ۹٠٥ /5 ؛قئافلاو ء۲٠٠۲ /4 ؛ريثألا نبال ةياهنلاو ء١١۱۹ ١/ ؛نيبيرغلاو

 مو



 "لدّكفلا نم مص 2 رجاوهلاَرَح هرهصي ءاديبلاب عمجلا ميخم . 7

 و ف < سل منعم مور مل Sar م عش ا و 3

 نبا لاق .هغامد تملآ اذإ ؛هتدخصو هتدهصو هترقصو سمشلا هترهص :لاقي

 (ةرمحأ
 5 > 2. ما عم و م مرر ےو مے

٠ o 0 ۰رسهصنب امف سمشلا هرهصت  
2 

 .«زراحأ» ٌعَمِجُي رَحلا نأ  ةقّللا لهآ ُضعَب ٌركذيو .ًارح رح انمي رح :لاقيو

 .ةعدلا ىلإ کرا ال لاحلا هذه ىلع عمجلا ميخم انأ : :يأ . داش بیرغ اذه

 ° رتسلاو ضْرُفلا دنع يبيصَحلا ىلع مُهمراكُم اوداب ىنألا ماركلا ىَقْلَأ ١

 هلال ؛ةجولا وهو «اوداب» ّالِإ هيلع ٌةديصقلا هذه ًارقأ ملو «تداب» :ىوريو
 ًداعأ اذإو .مهلعف َثْنأ اثّنْؤِم ًاريمض د «نولقعي» ةعامج ىلع ٌداعأ اذإ هنأ ىلع ينّقف

 ىلإ لاجْرلا تماقو «مهتوخإ ىلإ ُلاجّرلا َّماق :وحن .مهّلعف رّكذ ًاركذم ًاريمض ل
 .ثداب ال اوداب :هسايقف ءاهمراكم :ٌلَقي ملو ««مهمراكم» :انه لاق دقو ءاهتوخإ

 تمل او دِجكاِب ادب ىَماَتَّيلاَهَل © َْتَضَرَع امّلُك هثم رجحلا 2 نف ١

 - ت ت 2 و 5

 .ءاش فيكو ءاش تقو ىأ 4 اهلمعتسي ؛هقرصت تحتو هديب مراكملا :يأ/

 هترهص لاقي» :(د) يف هحرشو .ًافرحم حرشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۱)

 :(ك) يف (ٌهرهصي» :تحت بتكو .«هّهجو رّيغتو رجلا ةدش نم قرعاذإ سمشلا

 .ةديبذي :هرهصي

 ناسلو 274 ؛هناويد يف يلهابلا رمحأ نب ورمعلوهو «فصفص يف يقلأ ىقل ىورُت : ردص (؟)

 باتكو 5/6 ؛ةغللا سياقمو ا 05 ؛ةغللا ٌبينهتو ء(اقل)و (ىور)و (رهص) برعلا

 حاحصلاو «(يور) ةغالبلا ساسأو :(يقل)و (رهص) سورعلا جاتو 7117/8 ؛نيعلا

 بيذهتو ؛ 170 ؛يرابنألا نبال دادضألاو ؛ 48/1 ؛نآرقلا زاجمو :(يقل)و (رهص)

 .91/ ؛دالو نبال دودمملاو روصقملاو ءا/ا ١/ ؛ ظافلألا

 .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس (۳)

 اهلمعتسي هفرصت تقو هديبو هرجح يف مراكملا يأ» :هلوقب هحرشو «(ب) يف تيبلادروأ (4)

 . «ءاشي فيك
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 ا نيب صَّنَخُي يأر هن ْنَع نارمألا َسَبَتْلا اذإ ضاق .۳

 ("9نسولاو ءاشحشلل نيعلا بتاجم ِهَنْيَتٌرْجُف ُدْيِعَب باَبَششلا ضم . ۲٤

 0 ت و م م و 25 ع

 نمم سيلو .رخفلاو فَرَشلاو ٌنيّدلا ُهيسكُي اميف هرّهّسل ٌةليوط هّتليل :يأ

 .تاّدّنلاب هتليل صعب ةر

 "نّمٌسلا ال مسجلا ماوقل همعطو هبط يرلل ال حتا بارش ٠.

 :(اةّمّولا ود لاق . يرلا نود بارشلا نم ٌةَعَلبلا :«حشتلا»
e 

 مَيهالر ير الفندق

 :7ةاھاب ىشعأ لوقك اذهو

 َرَمْفلا هيرش يورو ءاوشلا نم اهب ملأ ْنِإ نلف ٌةزح هيَ

 اتر ى

 .رغبلا 0 :ُبيِبَجَتلا مث .عقنلا مك و يلا م ؟ ٌليِمَغّتلا مت د د ءبرشلا لو :«حشتلا»و

 ل اورَسلا :نيتلاحلا دحاولاو هِيَرضُي ام هيف قدصلا لئاقلا . أ

 عم (14و ۲۳) ناتیبلا طقسو .«. .حالو ضرعو ادب نع :هلوقب (ك) يف تيبلا حرش )١(

 .(ب) نم حرشلا
 . (ةهاكفلا | هلق نسحم باش كلذ عم وهو ؛ريخلاوٌربلا يف هليلٌرهسي يأ : (ك) يفهحرش (۲)

 يف هحرشو . يناثلا دهاشلا ادع «لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا ردص دروأ )۳(

 هحرشو .«ةمعطلا فيفع هنأ ديري « سبي اذإ دلجلا هب ىّدني ءاملا نم ليلقلا :حشّتلا» :(د)

 .«[اذك] أمظ الو ير الف نحشن دقو :ةمّرلا وذ لاق ؛ ليلقلا برشلا حْضّنلا» : (ك) يف

 « 40۳/١ ؛هناويد يف ةمرلا يذل وهو .اهرئارص ْمصقت مل بقحلا تعاصناف :هردص (4)

 21١١ /17و 11/5/1١ ؛ةغللا بيذهتو «(عصق)و (ررص)و (جسن) برعلا ناسلو
 :(لعو)و (لأو)و (عصق)و (ررص)و (حشن) سورعلا جاتو «077 /7 ؛ةغللا لمجمو

 5/14 /7 ؟ةغللا سيياقم يف ةبسن اليو .(عصق)و (ررص) حاحّصلاو «40 /؟ ؛نيعلا باتكو

 .1؟/١١و هالو ”ال /0 ؛صصخملاو 4 /و 4 /٤و

 . ١٠ص يناثلا دلجلا يف هداشنإ داعأو :447ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (6)

 .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس (5)
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 ى 5 . 34 5 .

 ءقحلا ٌلوقَيو ؛ًالمجتو ًءاير رهظي ام فالخ رمضي ال :ىأ ,«نيتلاحلا ٌنحاولا»
 1 2 7 1 1 رق ل

 .هيلع ررض هيف ناو

 °.هتلا ىلع يهاسلت قحلا ٌرهظُمَو دب َنوُنوألا يع محلا لصاقلا ۷

 . امهانزكذ دقو .هرمأب «ىيع»و هرمأب «یع» : لاقي

 0 شابةرعلا اشم بيصخلا دج ٠ اعملي موس هاه
 فرعي امك هلاعفأ نم رهظ امب بيصخلا دلو نم هَّنأو :ةميدق «انفرع» :يأ

 .نصُغلاب هيلع ٌُلَدَتَسُيو قرعلا

 نتهلا ضراعلا نب نتهلا ضراعلا ن ُب نتملا ضراعلا نب نتملا ضراعلا 4

 وه :يأ ءامهانركذ دقو ؛بّصلا ريثكلا :«نتهلا»و ؛باحّسلا :«ض ناعلا»/
 ال بئاحسلاك ٌداوجأ هدادجأو

 رق 2 ملعلاراَقُم نم هْؤاِبَأ اهرخأو ايثدلا َلَوَأ تريص دق.
 - مام رم و رمت ل ھه ر

 دق :ىا .هيرض لثم اذهو :لبحلا :«نرقلا»و ؛لتفلا ديدشلا :انه «رافملا»

 عئارشلاو ماكحألا هب اوديقو ملعلا اوطبض

 "انكي مث مايا مهمهَف ناكو اودلو نأ لبق نم اودِلو مهنأك ١".

 .نايعو رّبُخب اهيف اوضقف ءايندلا لوا اودهاش دق مهّنأك :يأ
 م6

 “رتجلا نم ىَقَوأ خ دماحلاّنم  ًادَّبَأ مهئادعأ ىلع َنْيرطاَحِلا ."؟

 .(د) يف اهطبضي ملو «ميملا رسكب (ك) يفاهطبض )١(

 .لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ (0)

 .(ب) نم امهحرش عم (۲۹و ۲۸) ناتيبلا طقس (۳)

 . ؛اهنسحل لمكأ ٌناك ةديصقلا هذه يف تيبلا اذه نكي مل ول» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )6(

 ديدشلا رافملا» :(ك) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو .(ب) يف تيبلا ردص دروأ ()

 . «ًالثم هبرض ؛ لبحلا :نرقلاو «لتفلا

 .لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (1)

 ىقو ام وهو ةّنِج عمج» :(د) يف هحرشو .«مهضارعأ» ىلإ لصألاك (ك) يف حرشلا دروأ (۷)

 . حرش نود نم (ب) يف همامتب تيبلا دروأو .هرتسو
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و .مهضارعأ يق مهدماحم : يأ .حالسلا نم هب رس اام: :«ٌقّنجلا»
 : لاي

 .رطُفي رطْغو ,رطخی هيديب َرَّطَح

 "نضع نم موَقلا هايجب ام ليزي و ى ىا نیر ٢

 قيال ام

 () a a ا

 مجاحل اا يلع هيِنْيَع نيب ىَوَر امك فم مفعل هعمل يمه
- 

 نأ اذه ىلع ٌروجيف ءداضلا ٌنكاس ءنضَع ءنوُضُعلا» دحاو متاح وبأ لاق

 :("اريَهُز لاق امك ٌةرورض َكَّرح امّنِإ «قّيفألا نضع :رَخآلا لوق ّنوكي
 ج + مل ب ري

 ُكَّشَحلا هب ٌرَظْنَت ملف َنوُيعلا فاخ . هعمل مع لص

 :حارجلا وبا لاق :ىرخأ هرم متاح وبأ لاو . ًادج ٌريثك هلثمو كم دحلا» :يأ

 .نوضغ عمجلاو «قفارملا نطاب نم م َنضفت ام: داّضلا ةحوتفم «نضقلا»

 ٍْنَمَيلاَو مورلا ضرأي هّيَتَحار نم فكم لايم نا ناما ناک .«4

 2 - رب م وأ 0 .٠ 3 7 ر و ومد و

 يق مارش 0-۲ تيل تقم ر تقل م 00(

 . (رفع) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا (۲)

 . 7750 ص دلجملا اذه يف هجيرخت قبس (۳)

 ناسلو ۰۸۲ ؛هناويد يف ىملُس يبأ نب ريهزل وهو «ةلطيغ رف ءيسب ثافتسا امك :هردص (4)

 cVYg T/T gy ا ؛ ةغللا بيذهتو ء(لطغأ)و (كشح)و (أيس) برعلا

 ؛نيعلا باتكو ۰۱۱۸و ۹۱۸/۲ و ٤۱٦و ۵0۸و 0۳و ۲۳۹و ۱ ؛ ةغللا ةرهمجو

 جاتو ء٦٥٠٤ /۲ ؛ةغللا لمجمو ٤/ ٤٤١« ؛ةغللا سيياقمو ۲٣و ۲ ر ٤

 يناعملاو ء(لطغ)و (ززف)و (أيس) حاحصلاو ء(لطغ)و (كشح)و (ززف)و (ايس) سورعلا

 2510/١ ؛ءيلآللا طمسسو 0١ ؛يلاقلا يلامأو : 476 /۲و ۳٠۹/١ ؛ريبكلا

 ٠۹/۷ ؛ ص ص خللا يف ةبسن البو . ٠٤١ /۱ ؛ءارعشلاو رعشلاو ١ ؛رعشلا يناعمو

 .(قفخ) برعلا ناسلو ۰۱۱۸/۱٠۰ و ۳١ /۸و

 هس 5 خماس



 .نيملسملا ءادف ےب لاملا نم هيطعُي ام ٌُديِريف «مورلا ۽ ضرأب» : ةلوق مَا

 ص م
 م 2 5

 نفسلاو حيرلا ريغ رحبلا نم الو قتل ىوس نزم نم كب دقّتفَت مل . نان

 ٍنّسَحلاِب سين ام ىوس هاوس نمو  ِهرَّظَنَم حبق الإ ثّيللا نم 7

 و + مر

 .ًائيش ق قبب مله «نّسَحلاب سيل ام ىو اوس نمو : هلوقب ليصفتلا دعب لمجأ

 0 دده 2 راتوألا يود ناک ىّتَح تكدّتع دعا ةيكاطنأب : تيبتحا قم ۳۷

 ناک اذإ اده : اولاقو «ناده عاد: :ةنمو .نوكسلا :برعلا مالك ےب ةندِهلا»

 :("ىعاّرلا لاق. ةكرحلا ليلق
 را لو ر م «# مام

 جاتهم رْيسع ناده دوؤگلا لَخ اهّليَقأ مدألا ناجهلا يشم نيش

 لدعلا راس ءاضقلا اهب تيلو دن : يأ ,ثتاوادعلا وهو رتو نج «راتوألا»و

 .فالخلاو مّلظلا لازو وحلا عاشو

 رر ورو 0

 لا ىلع تبت الف دوجسلا نم تعرق اهداوطأ ىلع تررم مو ۸

 ساّبعلا يبأ نع نّسسحلا نب دمحم ركب وبأ يتربخأو . ةالعأ : :«هتنف»و لبجلا لحد

 مدا نم ةي :ةتس برعلا تويب : يبلکلا یبا يل لاق : بوقعي يل لاق :لاق ءيحي نب دمحأ
 234 و م »هسا -» دم ل ع ل

 نم ٌةَنَْأو هنو رجش نم ةميخو يو نم ٌداجيو ,فوص نم ءابخو , ؛رعش نم ةلظمو

 0 عاشلا لاق ,تيٌكسلا نبا نع «لادبإلاو بّلَقلا» باتك يلع يبأ ىلع ُتأرقو .رَجَح

 .«ةكرحلا ليلق ناك اذإ :أده :مهلوق نم ؛نوكّسلا يهو ؛ةنده عمج» :(ك) يف هحرش )١(

 .«حلصلا يهو ةنده عمج :ندٌهلاو «دحاو رأثلاو رتولاو ءرتو عمج راتوألا» :(د) يف هحرشو

 هداشنإ داعأو « 11۹ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس دقو «دلجملا اذه نم ۱۳۹ص درو (؟

 . 55ص يناثلا دلجملا يف هداشنإ داعأو 27١ 5ص هيف

 . ؛هالعأ هتَلقو لبجلا ةّنق» (ك) يف هحرش نم دروأ م

 برعلا ناسل يف ةبسن الب تايبأ ةتس نم سداسلاو سماخلاو عبارلاو لوألا يه تايبألا (5)

 ؛(ننف)و (ننع)و (ققب)و (عمس) سورعلا جاتو ء(ننف)و (ننع)و (ققب)و (عمس)

 ۷١/۳ ؛صصخملاو ١7: /0 ؛ةغللا سيباقمو ؛:175و ١/ ٠١۷ ؛ةغللا ةرهمجو

 «١٥٠/1٤٤و ۱۲۷ /۲و ۱۱۳/۱ ؛ةغللا بيذهتو :101/7 ؛ميجلا باتكو ء17/5و

 . .حيرلاك» :ثلاثلاو .«مكل نإ :لوألا ىوريو .(عمس) حاحّصلاو
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 و

 هئظت هر 5 الإ شاز بالا

 ر ءامسلا 4ب ٌليطتسملا درفنملا ليجلا : و

 ُدراَف لّيَخلا ٌةَلْعَر يراُي ٌتَيَمُك اهّنَأَك اھم ء ًءابّقَحلا ةّتَقلا ر

 "!نّمملاو لامعألا نع كادت ىنغأ معتصم ا

 ناكملا «تيلَخ» :لاقُيو .فرصّللا يب ٌةَّناَا :اعيمج :«ٌةَنْوَئادو ٌةَنَهلا»

 ۰ : یگ لاق .«هیلخ ادو
 الال بيلا تايب تلْخأَو تحتم يكحلا مأِْإ يلح
 نو  هايند نم َسْيَن نم هرو ةّقث ىلع هد نم سيل نم دوج اذ.

 نا وسي ناسلرادتقا اذو | ٌرشباهَتْويَمَل“ ةه ەد.

 «!دضَح ےب حورلا يِرْجُم هللا َكَرابَت لبج نم تُسدُق عّطُت موأو رمق .؛؟

 كّلهأر رمأو#ا :ىّلاعت لاق ءلصألا وهو ؛هرمأأ : :لاقيو ءاذك ٌلعفي هرم :لاقي

 :ٌةروهشملا ٌةَنّللاَو ءًاباوص تناكل هٌرُمَود :تءاج ولو '!4اهُيَلَع ٌريطْصاو ةالّصلاب

 :"!ٌقدزرفلا لاق .ُتَآَبْوأو تاموأ :اولاق دقو ؛ .لجرلا ىلإ «ثأموأ»

 ناسلو ؛ ٤0۸ ؛ هناويد قحلم يف سيقلا ءيرمالو . ١١١١/١ ؛هناويد يف ةمّرلا يذل تيبلا (1)

 يف ةبسن اليو .(بقح) سورعلا جاتو 0۳/۳ ؛نيعلا باتكو ء«(بقح) برعلا

 . «ءادوقلا ةّنقلا» : ىوريو ۷١. /4 ؛ةغللا بيذهتو ء۷۷ ٠١/ ؛صّصخملا

 :(ك) يقو . . اهيف ندبلا بصي يتلا ةعانسملا يهو «ةنهم عمج نماد : (د) يق هحرش (6)

 .«فرصُتلا يف [اذك] ٌهلذبلا ًاعيمج ُةّئهملاَو ةنهملا»

 ٠١ ' نص يف داتا داعاو « 414 ص يناثلا دل ف هجيرخت قبس )۳(

 ةبيه» :(ك) يف (:)

 ىأر نم ي أ ءاآنضح ىأر نم دجنأ : مهلاثمأ نمو ءدجنب لبج : :نضح» : فر )0(

 . «فورعم دجنب لبج نضح» : (د) يقو .« «لبجلا اذه

 . ۱۳۲ ؛هط (5)

 . ٠٦ص دلجلا اذه يف هجيرخت قبس (۷)
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 f gag 2 3 0101 ماوس م

 اوفو سالا ىَلِإ انأيوأ نحت نِإو اَنَمَلَخ َنورّيِسُي انرس ام سالا ىَرَت

 «تيطخأ لثم «تيموأ» ىلع هب ءاجف «ءايد ةزمهلا لدبآ ٍةنكلو ءًاضيأ «انآموأ»و

 حصأ ناكل كلذ لعق ولو .«ةيموأو» :لاقل لصألا ىلع هزمه ولو ««موأو» : لاف كلذلو

 شک لاق . ًافيفخت َلّدبلا َرئآ هّنكلو ءأنزو :

 قلل

 امك الأ فقلا ٍعْخَرب يَلإ ٌرظاَوَت نويعلاو َتَمَوُأ ةيشع

 نب هللا دبع ْنع يحي نب دمحأ هدشنأ «يحمجلا لبَهَد وبأ لاق . لج «نضحدو

 :ا"!بيبش

 الأ يِمَكَح مالُغْنم يسنبجعأ بَجَع امي

 اونزَن سانا نع ٌرْبَخ :تّلُق

 39 75 9 ب ر وع

 ة؟اولزن له الهام نيب :تلق

 س ت »و و

 السجع ىلو نسيح يردأ تسسمل

 را رب هع

 اهركتأ ةَ يذه :تسسلف

 اله :لاق هري وأ اتضح

 2 ت و 327 2 5

 وال لاق ْمأ يل لاق [َدَّق] معنأ

 البد ىلا بسصلا تاز

 اويحتسا .ليإلا ٌرَجَو : :«بوح»و ءاوراسو < .مهليخ اورج : :يأ ««اله» ىنعم : لاق

 .«ًانطق» وأ « ًاتضح» ىوريو . اور راس م .مهلبإو مهليخ

 . 6 ؛ هناويد يف ةّرع ريثكل تيبلا

 . نزولا ميقتسيل عبارلا تيبلا زجعل [دق] انفضأو ءاهيلع رثعأ مل (؟)
 هم -

 هاو



evr) 

 :"يكاطلإلا نّسحلا نب هللا دبع نب ديعس لهس ابأ حدمي :لاقو

 (!اناَّرحأ بْلَقلا اذ 4 َفْنَأَو ىَمْدَت  اًمافجأ َنْيَبلا اشم نيبلا مّلع دق /٠.

 وبأ لاق. ٌءعاكبو ًارهس يقتلت امف :ءقارفلاو ْنييلا اتافجأ ُنيبلا َمّلع دق : يأ

 ا ايقلا وهو ,نفجأ ةقالث :نويبالكلا لاق زینا
 هم. 2 م ماا اس

 اناريح ريسلا نود يحلا َثَبَلَيل اهمّصْعم فش اوراس ةَعاس تلمأ ١.

  (e)؛دمحأ زجعمو 4 ؛ هناويد يف ةديصقلا /  A4؛نايبتلاو 1¥ ؛ىدحاولاو / °

(010 

00 

(۳) 

 76١/4. ؛يقوقربلاو ۳٥۹/۱ ؛ يجزايلاو

 ««لهس ابأ هاخأ حدمي لاقو» :(ك) يف لاق هّنكلو «ةدحاو (ك)و (د)و لصألا يف ةمّدقملا
 ًايخيرات ًابيترت ناويدلا بيترت لاح يف ٌممصت اهَّنأ كلذ ءاهّلحم يف تسيل انه «هاخأ» ةملكو
 نب هللادبع نب دمحأ لضفلا يبأ يضاقلا ىلع ةدئاع ؛هاخأدو ؛حتفلا وبأ طتخا ام ريغ
 :اهعلطمو «هذه لبق ناويدلا يف يتأت ةديصقب يبنتملا هحدم يذلا « يكاطنألا نسحلا

 لهاوأ كنمنهو تنأترفقأ لزانم بولقلا يف لزانماي كل

 لصألا يفو . هرتاوتم ةيفاقلاو طيسبلا نم يناثلا» :(ك) يف دازو . ١17 ؛ يبنتملا ناويد رظنا

 عم )١-٤( تايبألاو ةمدقملا تطقسو .رداصملاو (د)و (ك) نم باوّنملاو ؛«نيسحلا»

 .(ب) نم اهحرش
 :«نفجأ عمجلا سايقو ءًارهس يقتلت امف «نيبلا اننافجأ نيبلا مَّلع دق يأ» :(ك) يف هحرش
 . هتبثن ام الإ (د)و (ك) يف حرشلا نم دري ملو

 زج ةديصقلا هذه نأ أ رظانيو دقتعي باتكلا بحاص» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 :ريرج ةينون نم
 اناّرْثأ لولا لابح نم اولو اناباَمُتْغوُط وکو طلا ناب

 عارصملا ب يعم اهنم لوألا تيبلاف يّبتتملاٌةديصق اّمأو ءاذهب ملكتي ال رعشلا فرعي نمو

 .«هيلع ف قنس ام بويعلا نم اهيفو ؛ةكّيكر وهو ««بلقلا اذه هيف يناَّثلاو فلكم لوألا

 ا ١/ ؛هئاويد يف ريرجل ةروهشم ةديصق علطم تيبلاو

~4 ~ 



 را مام هرم م

 7 مهتهاتأل تدي وو.
 ر يب رب سم رجب يفر

 اناص اًهظحل نع مهلوقع نوص اهيجحف

 ) ( 0 5 33 2 2-2 ني ناسي 2 تهدي 2 مام و 0

 تاغللا نم اهيف ام مدصت دقو .ةهاتإ هتهتأو ءهتهيتو ,هتهوتو ءلجرلا هات :لاقي

 ا")ناّيَشَح ردخلا 2 اهدخَو نم لطي رمق ييو اهُيداحو تادخاولاي .؛

 ۳ !بلاط وبأ لاق .ٌةصاخ راتلل ر دخولا لصأو ءانه ليإلا :«تادخاوتا»
7 

 لفاوجلا ماقتل دو هيملسو هحرسو لاسبلا لوح ْمهيشَمَو

 : راق .وّيَرلا هَذَحَأ اذإ :ٌنايشَح وهف ءىَمْشَحَي ٌلْجَرلا يشح :لاقيو
 ال ل م

 بالسعلا هيثم 4 ّبحاصو ىَمْلَس قيلَط هّلإلا حبق الأ
 ٌتأرقو .اهقلخ تدع اذإ ًاوُبَر بالكلا وش هلا نرالا تمرس و جهش

 أا هبتب تين حراس امك ٠ الوو ةالقلا ضرع اد

 : "ورع يبا نع يعمصألا دشنأو . هدي تعطق بلي مل ْنِإ فلَحَي يذلا ينعي/
 محمر هل مام

 رجم نايشح لک اهْنَع سَ رضب ين موَقلا ىّرأ تهت
 و 77

 .«لئاط هيف سیلو دج َْفّلَكَتم تیبلا اذهود : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )1١(

 وهف ئشح ىشحي لجرلا يشح : لاقيو . لبإلا انه تادخاولا» : (د) يف حرشلا نم دروأ (۲)

 . ًافرحم ًابرطضم حرشلا هب قحلأو (ب) يف تيبلا دروأو .«نايشح

 خيش ناويدو ء۹4٠٠ ؛بلاطلا ةياغو ء١٦ ؛ بلاط يبأ ناويد يف بلاط يبأل تيبلا (۳)

 : تيبلا ىوريو . ۱۳ ؛ءابدألا ةرهزو « ٤ ؛حطابألا

 لفقاوجلا ماعنلادخو هكربشو ٠ هحرسو حافصلارمس مهمطحو

 امب انذخأو ««لايسلا» لصألا يفو . «هّيملسو» لدب «هقربشو» هيفو لصألاك تيبلا ىوريو

 .ناويدلا يف

 . (وشح) ةغالبلا ساسأ يف ةبسن الب تيبلا (6)

 ؛ةغللا بيذهتو «(بحن) برعلا ناسلو 0 ؛هناويد يف ديز نب تيمكلل تيبلا (۵)

 . ةراص» :ىوريو .(بحن) سورعلا جاتو « ٤ ٤١ /6 ؛ةغللا سيياقمو :؛ 06

 ناسلو ۰٩۲ /۳ ؛نييلذهلا ناویدو ١ ؛نييلذهلا راعشأ حرش يف يلذهلا بدنج يبأل تيبلا 0(

 . 1١/٤ ؛ بدألا ناويد يف ةبسن البو . (ىشح)و (هنهن) سورعلا جاتو ء(اشح)و (هنهن) برعلا

۹۰ 



 “هر وّيَرلا هذخأ رمقلاب هبشملا اذه تحت ٌلبإلا تَدَّحَو اذإ :لوقي

 “نايرع نسحلا ىسكيو اهاضت اذإ هنساحم نم ىَرْسَتُف بايَتلا اما .ه

 :(0لاق .ىّستكا اذإ ؛ساك وهف ءىَسْكُي لجرلا يبس : لاقي

 ةهيراَهلا اَصَدَبَع ترت اذإ اهكولمم ث ثري الو یسک

 :“ةئيطحلا لوق ةنمو :اوُناَق

 يساكلا معاّضلا تأ َفْنِإَف َدَمْفاَو اهتيقيل َلَصَرَت ال مراسكملا عد

 .ًانسح ْتَسَتْكا ًابايث تَعّلَخ اذإ :لوقي .وُسكْملا مَعْطُلا ىنعمب نإ :اوُناق دقو

 .مهمالك ب ريثك وهو
٠. 7 7 7 253 72 . U 907  

 اناكعأ ناكعألا ىلع َرْيِصَي تح هي ماها مّض كسلا همضي .*
 ما رور ساما م مرام

 اناه مكدعي زيزع لك مويلاف يِرّصُب ىلع يعمد نم قفشأ تنك دق ۷

 “نارين راكذتلا نم بِحُمللَو مكن هايملا فالخأ قراوُبلا يدهت .۸

0) 

00 

(۳ 
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 4 2 م2

 « برك الو ثم الو فرت ريغ ريغ هب لزرع يذلا َظْقَلل ظقللا نأ آلإو : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . مجاعلا يف ٌةدَدشَم اهدجأ ملو . باوّصلاوهو ««مارم فلطأو مالك ةر ىلإ جاتحي ل او

 اهبايث تعلخ اذإ :لوقي . ىستكا اذإ ساک وهف ىسكي لجرلا يك :(2) يف هحرش

 .(ب) نم (1/-0) تايبألا تطقسو . «اهّسح تسنكا

 جاتو * ٠ ؛ ةغللا بيذهتو «(اره) برعلا ناسل يف يئاّطلا طقلم نب ورمعل تيبلا

 ناويدو «/ ؛صّصخملاو «(اسك) برعلا ناسل يف ةبسن البو . (اره) سورعلا

 . (اسك) سورعلا جاتو : 177/4 ؛بدألا

 ؛بدألا ةنازخو « 160 /۲ ؛يناغألاو « 170 ؛ةيهزألاو , 5١ ؛هناويد يف ةشيطحلل تيبلا

 «۲۳۸و ۱۳۹ /۷و ۸۳ /۲ ؛بیبللا ينغم تايبأ حرشو 17١+ ؛ةيفاشلا دهاوش حرشو :؛ 7

 ناسلو ۳۲۸/١ ؛ءارعشلاو رعشلاو ء١٠ /7 ؛لصفملا حرشو «417/17 ؛ينغملا دهاوش حرشو

 157/١ ؛نيعلا باتكو ؛اسك)و (معط) سورعلا جاتو «(اسك)و (معط)و (قرذ) برعلا

 حرشو 2110 /0 ؛بدألا ةنازخو ؛ 118 ؛دهاوشلا صيلخت يف ةبسن اليو .(اسك) حاحصلاو

 . ۲٠/۲ ؛نيعلا باتكو «۸۸ /۲ ؟بجاحلا نيا ةيفاش حرشو « 507 /7 ؛ ينومشألا

 هب قحلأو ؛(ب) يف تيبلا دروأو . طقف «فلخ» : هلوق ىلإ لصألاك حرشلا (ك) يف دروأ

~4۱ = 



 ًافالخأ اهل لعجو عرضلا وهو .فلخ عمج : :فالخألاو .باحّسلا : :قراوبلا

 .مكل ّبحُما راكذت اهُقرب جيهيو ٠ ؛مكيقست بئاحسلا :يأ ٌةراعتسا

 اناَخ مكالسي نأ تئش تُم تئش اذإ بلق ينعيش لاوهألا ىلع تُمِدَق اذإ .4

 رز جا

 (!ناوُصِإَو ا حفص هُبتاعأ الو يترُكذي ءوسلاب نم جسق ودْبَأ ٠.
f 

 ًالاوط اوطإ هّتلوُطأ وحن لّمفلا ةحص ىلع ٌرّدصَما | جرخأ هّنكلو ءةناهإ ةّجولا)

 :("الاق امك ."![ًاناوهإ هتنوهأ ىلع هب ًءاجف :ًاماوقإ هتموقأو

 مودي نامّزلا لوط ىلع ٌلاصو امْلقَو دودّصلا تلَوطاَف تْدَدَّص

 0 ةرورلا ئاج اذهو

 9 و 0 8. 38 . 359

 شا نب ٌبيِبَش ٌرَكذو تاوُنَص نب دلاخ لاق راق ديبكا ساّبملا يبأ نع َناميلس

 .لصألاك حرشلا

 . نتملا يف اهانتبثأ يتلا ةدايزلا عم ««ةرورضلا يف» : هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو .(ب) نم تيبلا طقس (1)

 اذهو» :ةرابع» :(ك) يف دازو .(د) نم «لعفلا» دعب ام طقسو «(ب)و (د)و (ك) نم ةدايز (۲)

 .اهنم كلذ ادع ام طقسو .٠. . .هتنوهأ ىلع ءاج هنأكف» :(ب) يفو .«ةرورضلا يف زئاج

 ةنازخو 4١ ؛ةيهزألاو ء(-۲- نويومأ ءارعش) 4/8 ؛هناويد ين يسعقفلا رارملل تيبلا (۳)

 ٤٤/١ ؛بهنذلا نيع لسيصحتو ء١۹ /0 ؛رردلاو ١٠۲و ۲۲۹و ۲۲۷و ۲۲۱/۱۰ ؛بدألا

 :711/8 ؛بيبللا ينغم تايبأ حرشو 5/١ ٠١: ؛هيوبيس تايبأ حرشو ؛۲۲/۲٥و

 ةحرفو 2510و ٠/0۸4۲و۷٠ ١/ ؛بيبللا ينغمو ء١1١۷ /۲ ؛ينغملا دهاوش حرشو

 2١46/١ ؛بدألا ةنازخو ٠٤٤/١ ؛فاصنإلا يف ةبسن البو .75 ؛بيدألا

 نشر 0 11/۷ ؛ لصفملا حرشو «؛ 57 ؛رردلاو ۷٥۲و ١57/١ ؛صئاصخلاو

 ۰۹7/۱ ؛بستحاو «(للق)و(لوط) برعلا ناسلو ء٠١ و۱ ؛باتكلاو ۷1/۱۰ و

 ء1۹ /۲و ۱۹۱/۱ ؛فصنملاو ٤۸۲ /۲ ؛فيرصتلا يف عتمملاو ۸٤/١ ؛بضتقملاو

 ف . ۳۹٤و ۱۳/۳ ؛ عماوهلا عمهو

 اش وهف تلوطآ لهم انه واولا حيحصت 7 نم ءاج امه : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )٤(

 يف ةدايرلا ماف «هيف زوجت دح اهل تارورضلاو « هيلع سیقم ريغ « برعلا نم لوبقم وهو /
 .4عجرا : :لاق مث الف دش ام ىلع س سايقلاو برعلا ةغل

“AF, 



 .ةّينالعلا 2 ودع الو ٌرَسلا ك قيدص هل سيل
 وور يا هر ر 8ک مام 75 مه هو مم

 "ناك امثيح بيرغ سيفتلا نإ 2 ينَّطَو وو يلهأ 2 تنك انَكه ١

 ۲ “+ 7 ري 5 .٠ 4 8 5 ٣

 رخآلا لوق نم نسحأ ٠ ارخأتم ناک نإو ءاذه
 روس مت ودر < سا وى مل 2
 ° ناک امُكيَح ميرك ميركلا نإ هتمذ دلع ةنم مر 97 دو

 فاح از ناي بلا ىقنأ يرام لطفا دس
 م6 ا ۴# 5 ت ي سها ماش را

 “نرس تافام ىلع تيا الو  ًاعَّمّط تْمَي مّن ام ىَنِإ بئرشأ ۳

 سالا بأرشافإ :هللإ ةمحر سابع نبا مالك نم . .فرشأو عّلطتاأ :«بكرشأ»

 ر

 0 لاق . ةرسحلا نم ٌنالَعَف :«نارسح»و كلذ ىلإ

 فوفو مهو مهناريسك ىلع اوُبأرشاو ؟َكُرِيْدَع ام: اولاقف

 © بارعأل ىعمصألا دشنأو

 . (ب) نم اهحرش عم )١1-11( تايبألا تطقس (۱)

 .هيلع رثعأ مل (؟)

 ىلع يتلا تيب هرايتخا رمّشلاب هتفرعم هلق ىلع كدي : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۳)

 ملعلا اذهبف ءاذه نم ٌدوخأم ٌرجعلاو انعم يف لئاط الو قلخ ظفل يتلا تيب ردصو لذه

 :ريرج يب لثم ة ةديصقلا هذه يف تيأر ام : ؛تلقل هس لولو رج ةديصق ىلع مك

 مل مث انتلتق :تيبلازجعو . دری ال اذه يف هلوق کلو «ن :ناروهشم امهو « هيخأو

 ىلإ ريشي ,«هيخأو» :ديحولا لوقو ۳/۱ ؛ هناويد يف ريرجل هوخأو وهو ءانالتق ُنييحي

 :وهو «تيبلا اذه عم ًابلاغ دري يذلا ريرجل يناثلا تيبلا

 اناكرأهّللا قلخ فعضأ يسمو هب كارحال ىح ابّللا اذ عرصي

 بئرشأ» :(د) يفو .«ةرسحلا نم نارسحو ؛فّوشتأو «علطتأ بئرشأ» :(ك) يف هحرش ()

 «ةرسحلا نم نالعف نارسحو « علطتأ

 . ينج نبا نع ًالقن 000 ؛هناويد يف ةّرع ريثكل تيبلا )0(

 .هيلع رثعأ مل (1)

0 - 



 = ٤ . .٠ - ا و ع = 2007 ويت م م ر 7 هسا ر 37 00000
 ببآرشآ ةبسب تينع اذاؤف ةيبكنب تسييس اذإ بئرا ول

 (!انلمٌرطَدلاَيَنِإَتَلمَحْوَنَو هي ٌدْيِمَحلا يري اميرَّسأ 4

 ىلع ٌدومحملا وه ُهَّنأل ؛يريغ نم هذُخآ امب رسا آل :يأ .ٌدومحملا :«ديمحلا»

 .رهدلا ءلمب لابو ءاياطع ّرهدلا يَّنِإ تألم ولو/ .هئاطعإ

 نارك َنْكَقْلَق اَمَواَيَح مدام دَحآهوْحَت يباكر نيجي ٥
 .ةَقاّثلا ُلَحَر وهو :روك عمج :«ناريكدو :ليإلا :«باكرلا»

 فارم هللا دبع نب ديس ىلإ ملك سالا تر تْمَطَتْساوَن ٠5
 يبأ ْنَع ِناَطَقلا دمحم نب دمحآ لّهَّس يبا ىلع تارق . .رّيعب عمج : :«نارعب»

O 

 ريب هيف سيل ل بحي فوُطَأ  ىرأ نأ هللا نم ييحت مال يو
 شك دالبلا 2 يير ُنارَعُبَو هريسعب ميلا ءرَكا لأسأ ْنأو

 ° نایمع ناسح الا نسم هاري امَع مُهتيأر موق نم لّفعأ سيعلاف . 1۷

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (1)

 ب نم هحرشو تيبلا طقس 000

 قابو هئاوخأو حودملامأمهنمو ميلو بع لال حيحص غامد نم جوخ

 ‹عطتسي ملو «تعطتساول : لاق امّنِإ : اقف ءاذه يف سالا ضعب هئيطاخف ؛ همم اوڏو

 وأ كُمأب تلعف تعطتساول : :لئاق كل لوقينأ ليمجلا ّنم له : تلقف ؟اذه يف بجی امّ

 مامأ بتكو . اعر د : لاق مث يع یریٌداکی ال ءيّشلاب نوتفلاو «كللهأ نم مَرحَم تاذب

 .«ريعب عمج : :نارعبل : لاق هنكلو «(ب) نم تيبلا طقسو .(ريعب عمجا : :(2) يف «انارعُب»

 cYAA/1 ؛ءارعشلاو رعشلاو «۹۷ ١/ ؛ مهرابخأو صوصُألا راعشأ يف يدعّسلا رميحألل نانيبلا 2

 . ۲۳۷ ١/ ؛رابخألا نويعو 2717/1١ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن اليو 01١. سد

 اذإف ءًانسح سيلف «ةغّللا نم ناك نإو ««نارعب»» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 2(

 . ميلا لمك ىنعملا كلذ يف للا اذه عّمتجا

 . (ب) نم حرشلا عم (۱۸و ١ا/) ناتييلا طقس 030
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 رفا

 .موقلا ء ءالؤه بسب مهلك سانا ؛ بس هبسحأو ؛ روق ىلإ و سالا ةعامج نم َعَجَر

 انارقأ َضْرَي من ْنِإَو عاجشلا َكاذ هل داوجلا لق نإو داوجلا كا ۸

 .داوجلاب هقصو لق :يأ

 “انار هتم ءيشب بيصأ ولف انت ُهادّيوُشْقَت يذلا دعما كاد. 18

 ُهّثيَنَق : ًاضيأ اولاقو ,ةينقلاو ةونقلاو ٌةينقلا يهو ٍةونقأ ء َءيشلا تون : :لاقي

 ورب نود انل ٌناكف هلامب ُهنم هب قحا نحت :يأ . حّصُأ ٌواولاو هيأ

 3 هام ع

 ("اتامزأ نامزألل نُمُهوَت ىَّتَح هلمنأ فارطأ ىّنع نامزلا فح . ۲۰

 7 هو

 .هلمانأ ىلإ ةفاضإلاب ٌنامزآلا ترص : :يأ ,ةّلَمْنَأ عمج < :«لمثألا»

 انالذج عاّبلا بحر فيضلاو فْيَسلاَو هي تالزاتلاَو انّقلاو ىّمَولا ىَقْلُي ١

 اناوُشَت رئشبلاو هِمُرَكَت نمو ٠ ًايِمَّتَحُم بْلَقلا ءاكذ نم هلاخَت .؟؟

 اناَسْرأ ل ْيَحلاٌرِجَتَوِمدوِج #2 ١ ًةلِفارتانيَقلاَرَبَحلا بحشو "7

 . ةينغم ريغ وأ ثناك ةینغم ٌةَنيَق نهتدحاو . يراوجلا :«تانيقلا»

 مرر

 اناشطع ماكاو ْنَمَع مُهَلْبَق داصتقلاب َرْشَبْملا يطعي 4

 عمم زم ل ا و ع لا لا لو ر ب
 يبارعألا نبا لاقو ةئاشطع :اولاق دقو .ىشّطع ةأرماو ناشطع لجر :لاقي

 و ع+ د تو 2 رب سا ص م رب

 يأ .هب ترشبأو ترشيو ءاذكو اذكب ٌتْرشیو .هثرشبأ ٌةَفْفَحم هترشيو اذكب ةبرشب :لاقي

 هب قحلأو ؛(ب) يف تيبلا ردص دروأو .«ةينقلاو» :هلوق ىلإ لصألاك (ك) يف حرشلا دروأ )١(

 . لصألاك حرشلا

 يفو . ةدوجلا ىنعم يف ْنَّسَح تيب يرمعل اذه» : (ح) / ديحولل قيلحت لصألا يف هدعب )۲(

 .«حصفأ واولاود :(ب)

 .(ب) نم حرشلا عم )۲۱-۲٤( تايبألا تطقس دقو . لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ )۳(

 امّنِإ «هوقيام لُجَرلا دارأ الو ءيش اذه نم سيل :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (٤)

 ءًاموق ينعي هلأ كلذو «هلمانأ ىلع ةفيفخ اًهلعج اذهف ءنامزألا بلم هلمانأ نإ : لوقي
 سه سم 7

 ,ًاموق رعي ,ًاردك وصلا دعب مهئامز ُدوعيف ءًاموق رقي ءايفاص ردگلا دعب مهنام ,ز دوعيف
2 

 . «ةئمزألا بيلقت اذهف < « نيرخآ 58
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 ريس ب هم درر م

 .ههجو ٌةرشب نسحت هب رشبب يذلا نأل ؛ةراشبلا تيمس امن :قاحسإ وبأ لاقو . هب ثحرف

 “داند رْغلا 2 مهلثم مهموق 3 مهنِإَف ىَئسحلا نّسَحلا ينُب ترج ٥.

nو يل ھے © د ‘4 00005 .٠ 7 5 5 ع 7  

 ريخ مهموفو ؛مهموف ريح مه :يا ءرغلا ناندع #2 مهموق لثم :يأ ««مهلتم»

 .رْفلا ناندع

 . 35 ر يق نأ سام ر 32

 انآلا م هيف هارت نَحَنَو الإ مهلوأل دجم نم هللا ديش ام .5

 .فرشلاو دجملا نم مهفالسأ 2 ناك ام مهيف ٌعمتجا دق :يأ
 ر e 2 م 3 ٠ pJ ى . .٠

 “ناًسرُف ءاجيهلاو ظفللاوطَّخلا#4 2 اودبجو اويروح وأ اوُقل وأ اوبتوك نإ 7
 2 8 e ا . ا هم ف 0 ۰ م م ص 6 2

 "ناصرخ نعطلا 2 مهحامر ىلع تعج دق قطنلا ے مهتسلا ناک ./

 ام اذه ريغ خا وهو انهاه نانّسلا وهو .صرَخَو صرخ عمج : :«ناصرخلا»

 ًاضيأوهو .هانرکذ دقو ,حامرلا اذه ريغ ك وهو ٍنانسلا ةقلح نم ةبجلا ىلع

 : رک لاق ُطّرّقلا

(010 

00 

(۳) 

(€) 

2) 

 ي

 اروح داب ناصرخلا ٌةَبَدْبَدَم ةا ءابظ نم سْمَل نهيلع

 () مم“ س م e 2 ك
 داود وبأ لاق .حمرلا وهو :صيرخ ناصرخلا دحاو :لاقيو

 لصألا نم رسيألا شماهلا ىلعو . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 .«مهموق يف ميملاو . . . «افرصني ال هنأل هّبصنو «رج عضوم يف ناندع» : مهدحأل

 .(ب) نم تيبلا طقس

 :ناصرخلا» : (د) يف هحرشو .ًاقّرحم حرشلا ضعب هب قحلأو ؛(ب) يف تيبلا زجع دروأ

 .«اهءاضمو مهتنسلأ ةّدح ديري ءانه اه ناّسلا وهو ؛ صرخ عمج

 حاحّصلاو «(صرخ) برعلا ناسل يف ةبسن البو ٠١« ؛هناويد يف ةرع ريثكل تببلا

 ناويدلا يفو «لصألا نع اهانطبض امك مآللا حتفب ناسللا يف (سْمَلِه طبضو .(صرخ)
 2 و 2

 . ماللا مضي «سعل» حاحصلاو

 سورعلا جاتو ء(صرخ) برعلا ناسلو 2777 ؛هناويد يف يدايإلا داود يبأل تيبلا

 ىلع ةدحاو ةديصق نم يتأيس يذلا تيبلاو تيبلا اذهو .(صرخ) حاحّصلاو «(صرخ)

 امك ءداصلا رسكب لصألا يف تيبلا طبض دقو .نكاّسلا داصلا يورو لماكلا ءوزجم

 اهيف دروف «مجاعملا ىلإ طبضلا ىودع تلقتناو ءداّصلا مضب يتأيس يذلا تيبلا طبض

 س ۹٩



 7 7 2# 00 رتل يب ت

 صيرخلا و يفر لاب ة ئاّطُبأ ترجانشتو

 0 ضیا داود وبأ لاقو
 ت

 صت”يوُهَلرُوَيًأصْرخ اوُملعاَف ارم ٌتْرَجَرَأ

 :"رعاشلا لوق 4 متاح وبأ َلاقو ءًانانس ينعي

 لاضلا معان نم ٌدَضْخم ىنا امك هب لامف اصرخ هَقَرَقِج ترجوأ

 رع 74

 ««صرخ» هفرعأ يذلاو :لاق ,حمرلا رگذ نم هب أزتجاف :نانسلا :«صرخلا»

 ."اهءاضمو م مهتنسلأ ةدح ديري .رسگلاب ناصرخلا عمجلا اّمأو

 ('!اناحُيَر ّيطَخلا َنبم نوقَشْنَيَوأ امّظ نم توما نوري حمَئاَق ۹

 ("اناوخإ تيَخآ َنَمِلَو ادعلا ىدعأ - هقوادع يغبأ نمل َنْيِنئاَكلا ٠"

 .ةثيحاوو هتيخآ :لاقيو نينئاكلا ينعأ :لاق هّنأك حدا ىلع «ٌَنينئاكلا» بصن

 ©)انارغ رعشلا داعج هافشلا يمظ  اوُيَنَقْنأَل ٌجْنّرلا اهو قئَالَح ١".

 رقع

 ,ةانركذ دقو :ةّفشلا ٌةرمس :"یمّللاو] ىّمّظلاو ءایمظو ىَمْظَأ عج. :«يَمَظلا»

 . هانتبثأ ام باوّصلاو ءأطخ كلذو «يوّرلا كرحم

 (نزي» :لصألا يفو .(ررز) ةغالبلا ساسأو ٠٠۲۳ ؛ هناويد يف يدايإلا داود يبأل تيبلا 00(

 .عملي :رزيو :ةغالبلا ساسأو ناويدلا نم باوّصلاو «نوتلاب

 حاحصلاو ؛(دضخ) سورعلا جاتو ء(صرخ)و (دضخ) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا (۲)

 ءاحلاب هترفح حاحّصلا ينو «ناسللاو لصألا يف امك ةمجعملا ميجلاب «هترفج» انطبضو .(دضخ)

 . (دضخم» لدب :دضخ» :ىوريو . (رفج) ناسللا رظنا .ردصلا فوج ةرمجلاو .ةلمهملا

 .«نسْلآلا ةقالذو ةحاصفلا ىنعم يف ٌنَسح اذه : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )(

 . (ب) نم تيبلا طقسو . . (عيدب هانعم يف نسح ًاضيأ | لهو» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )4(

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ (4)

 عمج» :هلوق ىلإ (د) يف هحرشو «لصألاك حرشلا هب قحلأو :(ب) يف تيبلازجع دروأ )١(

 ابيرقت لصألاك (ك) يف هحرش لماك دروأو . «دعج

 .(ك) نم ةدايز- (۷)
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 ,«ررقلا» عم م رغشلا ةد ةدوعج هد ج ("!عمّتجت الو َرَغَأ عمج : :«نارغ»و دعج عمج : :«داعج»و

 .هاقشلا ٌضْيب أ نأل نزلا ل دن ُدَجوُت ال ةفشلا ٌةَرَمَسو ينزل ضايبلا وهو

 ل سام ساس

Y/ناش كوصقأ ولو ارا ارارطضا اھل مكبحُت ت تايعَملي سفنأو. (“ 

 : رح نب سوا لاق . انطق ًاداح ناك اذإ :يعملأو يعملب لج :لاقي

 اعمّس دقو ىر دف نأ ّنَّظلا كلي يذلا يعَمنألا

 اَتْشمو ًانآّنشو أ LU » ًائنشو اشو اتش هونشآ هتتنش :ر :ردصم :«نآنشلا»و

 :"رصْوحألا لاق .ٌةأَنْشمَو

 ادو ناتشلا وذ هيف مآل ْنِإَو يهتشتو دلت امألإ ْشّيَعلا امو

 .«جنرلل» :(ك) يف اهدعب داز )١(

 .(ك) نم تطقس (0

 .(ك) نم «جنّرلا يف دجوت ال» ةرابع تطقس (۳)

 . «مافتشلا ضيب يف مهّنألد :(ك) يف ()
 .حرشلا رخآ ىلإ «. . .نآّسشلاو» : هلوق نم حرشلا ضعب دروأو «تيبلازجع ضعب (ب) يف دروأ (5)

 ‹ ۱۱۲/۲ ؛صئاصتملاو 7١: ؛يڻارملاو يزاعتلاو ٠١ ؛ هناويد يف رجح نب سوأل تيبلا ()

 ‹ 0٩ /۳ ؛ناويحلاو ٤ ؛نييبتلاو نايبلاو ؛(عمل) حاحّصلاو ء(عمل) سورعلا جاتو

 دهاعمو ؛784 ؛نارفغلا ةلاسرو ؛١٠٠ ؛راشب رعش نم راتخملاو ۲۹ ؛بيرغلا حاظنو

 بسيذهتو «(عملاو (برظح) برعلا ناسلو 748 ؛ةطاسولاو ؛ 158/١ ؛صيصتتلا

 باتكو 4۷۵ /۲و ۵۸/۱ ؛بادآلا رهزو ءاالا” ١/ ؛بدألا ناويدو ٤۲٤ /۲ ؛ةغللا

 ‹ 118/١ ؛صيصتتلا دهاعمو ؛74 ؛يلاقلا يلامأ ليذو ء١٠٤٠ ١/ ؛لماكلاو ء115 / ؛ميجلا

 اليو .(عملا سورعلا جات يف مزاخ يبأ نب رشبل وأ سوألو . 7777/7 ؛ بلطلا ىهتنمو

 . ۲٠۲/١ ؛ةغللا سيياقم يف ةبسن

 لوحف تاقبطو 29/7 ؛بلطلا ىهتنمو ء۲١۲٠ ؛هناويد يف يراصنألا صوجألل تيبلا (۷)

 4/6٥ ؛يناغألاو 1١/١ ؛ديرفلادقعلاو « و ؛ءارعشلاو رعشلاو ١/ 11٤ ؛ءارعشلا

 «(نئش)و (أنش) حاحّصلاو ؛ 141/١ ؛نآرقلا زاجمو ء١/417 ؛ةيرصبلا ةسامحلاو

 . 449/7 ؛ةغللا لمجمو «(ننش)و (أنش) سورعلا جاتو ء(ننش)و (أنش) برعلا ناسلو

 5/1 ؛ ةخللا بيذهتو ۲١۷ /۳ ؛ةغللا سيياقم يف ةبسن اليو :
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 .ةزمهلا ففخق :«نآتشلا» دارأ

 “ناهذأو اب ابْنأَو تادٍِاَوَو ةتبجأو تاوُبأ نيحضاولا .۳

 رخآلا لوق وحن

 ور ميد

 اذهو .رتتسم ريغ ٌرهاظ مهلاوحأو مهرومأ عيمج : :يأ ؛نيبج نيبج عمج : :«ةنبجأ»

DS 

 3 رو

 :"اري دج وق دش ومو هجا نم مهلك ني ع میش نسل :يأ

 و سم د»

 ايالك الو تّئَلبأب هك آلف ريت نم َكَنِإ َفْرَّطلا ضُفُف

 (0نادحأ سالا دْيصَت ثوُيَللاَّنِإ هّبناج ٍبوُهْرَلا لَمحجلا دئاص اي "4

 :("ايلذهلا لاق .«نادحو» هلصأو ءدحاو عمج :«نادحأ»

(01) 

 قف

 م

(€) 

(0) 

 :(2) يف هحرشو . طقف حرشلا نم ىلوألا ةرابعلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ

 . هرتتسم ريغ رهاظ مهلاوحأو مهرومأ عيمج يأ «نيبج عمج ةئبجأ»

 ؛ (ضوف) برعلا ناسل يف ةبسن البو .(اضف) برعلا ناسل يف يركبلا لّدعملل تييلا

 جاتو ء(ضوف) ةغالبلا ساسأو ؛ 170 ٤/ ؛ةغللا سيباقمو ۷۷ ١١/ ؛ةغللا بيذهتو

 .(ضوف) سورعلا

 ١ T/7 ؛رردلاو و۱ ؛بدألا ةنازخو ء١۸ ١/ ؛هناويد يف ريرجل تيا

 ةنازخو « 4١١/5 ؛كلاسملا حضوأ يف ةبسن البو . (ددح) برعلا ناسلو ,  4 ؛ لصفملا حرشو

 ؛؟154 ؛بجاحلا نبا ةيفاش حرشو ١177/5 ؛ينومشألا حرشو ؛707/4و 071/1 ؛بدألا

 . ١/ ۱۸١ ؛بضتقملاو « 877 /۳ ؛باتكلاو

 (ك) يف دروأو ؛حرشلا نم ةريخألاو ىلوألا ةرابعلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا زجع دروأ

 .«نادحو» : هلوق ىلإ لصألاك حرشلا

 ‹ ٤/٣ ؛نييلذهلا ناويدو : ١ ؛ هيوبيس تايبأ حرش يف يلذهلا يعانخلا دلاخ نب كلامل تيا

 ۰۲۰۲ ؛حاضيإلا دهاوش حرشو :؛: 0 ؛ريبكلا يناعللاو ء ١ ؛حاضيإلا دهاوش حاضيإو

 كلامل وأ بيؤذ يبألو .77 /7 ؛لصفللا حرشو «(سرع) برعلا ناسلو « 717-8 /۲ ؛باتكلاو

 يبا نب ةيمأل وأ بيؤذ يبأل وأ كلامو . ١-۲۲۷ ؛نييلذهلا راعشأ حرش يف دلاخ نب

 وأ سابعلا نب لضفلل وأ فانم دبعل وأ ءالؤهلو . 4۷و 6 ؛بدألا ةنازخ يف ذئاع
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 سامه للاب ءيِرَتِجَمو ديص هل لاجرلا ٌنادحأ ٌةَميِرِصلا يمحي
z2 - 

 ")يك لاقو
 و يم مل عقر < 2 £

 لفاَح ٌعمَجلاو عّمَجلا طّسَو مدَقيو ةريفغ لاجرلا ادا یر

 T(J) 5 و ل دم مصرع . 2 للا

 .' ادحاو ادحاو ديصي ثيللاو ءهلك شيجلا ديصت تنأ :لوقي
 ماع ىو ر و 0000 7 و ل r م

 “ايحأ باُهولا بميامئإو هلئانتقو تقو لكايهاوو ٥
 تو رر ق و رس 2

 انارخ لاتسلا اهل َتْدَحَتامش  ةّمركَم لاومألا كبس يذلا تنا . ۷١

 .(كاوُسرْخَيلف ًالإَو سالا رْعَشي هللاو اذك

 “)نالُعر تأت مل ام رسلا ے تأت مل  بقَترم تيّلخأ اذإ كنم َكْيَلَع .”

 برملا ناسل يف يلذهللو . ۱۷۸و ١1۷و 17/5 /5 ؛بدألا ةنازخ يف ُيئاّطلا دييز يبأل

 2317 ؛ةلمكتلا يف ةبسن البو .(دحو) سورعلا جاتو ء(سمه)و (سرف)و (دحو) (

 :هزجع ىوريو .هل لاجرلا نادحأف ٌراهّتلا اّمأ :هردص ىوريو .۹۷ /۱۷ ؛صّصخملاو

 1 اًجه ليّللاب عمتسمو يص

 )١( ؛ريبكلا يناعملاو ۲۷۷ ؛ هناويد يف ةزع ريثكل تيبلا ۱/۲۵٠ .

 «ةديصقلا هذه نساحم نم ًاضيأ اذهو» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۲)

 ١ ا 1 . (ب) نم حرشلا عم (75و ۳۵) ناتيبلا طقس (۳)

 لحم بوللا نم لحي هرعش نم دي ا تيبلا نإ :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب ()

 ءيش ئابا وأ يقوس م وأ يقوم مالك هلاك يذلا مالكلا اذه لغم هيلع باتكلا بحاص مّلكت اذإف < هلم
 ٌرّسق قو «هب ءيجي ام حابقتسا ةدشل بلقلا نم هللا دهشي جرخ يلا ةعتمألا هذه نم

 000 صا

 ىلإ مث «بّلْحَتو بوقعي ىلإ امهتقبطو ٌةدِيَبَع يبأو يعمصألا نم ءارعشلا راعشأ سالا

 مالكلا اذه لْثم هريسفت يف مهنم دحأل تعمس امف «ٌنيئدحملا ٌراعشأ هريسفت يف يلوصلا

 ؛هيلع ملكتي الف عيدبلا تيبلا هبّرُمَيِهّنأ مّ « نزو ناصُقتو ةّفخ ةدايز ىلع لدي يذلا

 . کود وهام ىلع مّلكتيو

 قحلأو (ب) يف تيبلا ردص دروأو . (ًامحفم» : هلوق ىلإ لصألاك (ك) يف تيبلا حرش دروأ هر(

 .«ًاباذكد :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب

 س لوو اس



 :ًانابج ةّتفداص ا: :لجرلا «تتبجأ» هنمو ءًايلاخ ًاناكم تفداص :«تّْيَلْحأ»

 برك يدعم نب ورمع لاقو .ًامَحّمُم هتفداص : :«ةتمحطأ»و بذاك ٌهَتْفَداَص :«ةتبذكأ»و

 مُكانلأسو .مكانمحُفأ امّف ٌمكانّيجاهو ؛ مكاتبجأ امف مگانلتاق دقل هللاو» : :ميلس ينبل

 :2"اةئْيَمَدلا نبا لوق ْنم اذهو .«مُكانْلخِبأ امف

 بقر كنم بّيَقلا رّهظب يلع املاك ىح كيال یاو

 (0اَناَظْقَي تْهَبَت ْنِإ مان يذلا انآ مرک كيف امُيف َكدْيِزَكَسأ آل.

 مدلا 4 غلبأ ٌنوكي ناك َهَّنأل ؛لعفي نأ هتداع ْنم امك تمن :َلّقَي ملو ماند :لاق

 اناوضر مايأْلا ىّلع طخ درو هب مارنا تها كم نُ .۹

 انايثب دجلا 2 مهعّفرأو ارد مهربكأو اركذ مهدعبأ تن.

 “ناّسْنإ اوس ذإ سالا فَرَشَو ٠ اهثكاس َتْنَأ ًاضْرأ هلا فرش دق.

 :كاشنأ : لاق ولو ءهظافلأ فرشب قيلي ال هال «كاوس» :هلوق (' ينبجعأ ام

 .لاحلاب قيل ناك/ كلذ وحن وأ

 وب وج وب

 «آباذك» :(د)و (ك) يف (1)
 . ٤٤ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس (۲)

 . (ب) نم حرشلا عم (78-51) تايبألا تطقس (۳)

 ًابيرقت لصألاك (ك) يف تيبلا حرش دروأ 0

 .؟ينبجعي امد :(ك) يف (0)

 .؛قيلأ ناكل هوحن وأ ًاناسنإ كاشنأ : لاق ولو» :(ك) يف ةيلاتلا ةرابعلا (5)

 فرشأ ظل نوكيأ « طقسأو باتكلا بحاص أطخأت : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )۷)

 ‹۷[4 ؛راطفتالا] َكَلَدَعَف كوسم َكَفَلَح يذلا» : : هئاحبس هللا لاق ؟نآرشلا ظل نم

 دقف ءاوس اذإف «يِوَّس ريع ئش دق هلأ أ كلذو ««كاشنأ» نم لضفأ ىنعملا يف هةلاوسدو

 تحت لخدل ىنعملا ةّباصإ ىلع «ةلاشنأ : لاقولو ءقلاو ةرّوّصلا | متأ ىلع ًايوَس هأشنأ

 . نآرقلل هلالجإ لبو «مالكلل ءدَْتْْبَماذهف ءةرمهلا لادبإ وهو «ةرورض

 ¥ و ب



cv) 

 لبقأف دنع وهو ب رشي جْفَط نب هللا ٍدّيَبَع نب ُنّسحلا دمحم وبآو « ,لاقو
60 

 ليللا

 ("ناَنِجِإ لّْيَللا عتجلو لري مل نأ اشمهوي كتم روشَوراهنلا ١ و رر سا« ر

 ءاضيأ هج :ليق دقو « ) ![ًانانجإ] ُك هنِجأو .ًانونجو ًاثانج ليلا هيلع «نج» : :لاقي

 .ًاضيأ مضلاب «ةحّتجد»و ٠ ءرسكلاب ليلا حّج» وهو

 0 ناَتْسُْب كتم ناكُم لكف حرف نكي ناتسبلا بّلَط نكي ناق. ۲

 ةلامعتسا َرْكَك مك ,"يشعلا | ىلإ سمشلا لاوز نذل نم ؛“ |[لصألا 2] ولا ٍ هم 2
 .تّقو لَك ےب هولاقف كلذ ےہ اوزواجت یتح

 «۲۳۲ ٤/ ؛نايبتلاو ۳۲۲ ؛يدحاولاو ٤۱۳/۳ ؛دمحأزجعمو ؛۲۰۲ ؛هناوید ين ناحیلا (#)

 . ٤/ ٣٣۲ ؛يقوقربلاو ٤٤۳/۱ ؛يجزايلاو

 : داز مش ««ليَللا لبقأف «هدنع وهو ؛برشي جغط نب دمحم وبأو ؛لاقو» :(ك) يف ةمدقملا (1)
 دقو ءدمحم يبأ ريمألا سلجم يف لاقو» :(ك) ينو .«رتاوتم ةيفاقلاو طيسبلا نم يناثلا»

 .(ب) نم امهحرش عم ناتيبلاو ةمدقملا تطقسو .؛ليَّللا لبقأ

 ًابيرقت لصألاك تيبلا حرش بلغأ (ك) يف دروأ )۳

 .طقف حجو للا حنج :لاقيو» :اهدعبو ء(ك) نم ةدايز (۳)

 ̂ لصألاك (ك) يف حرشلا بلغأ دروأ )5(

 .(ك) نم ةدايز (0)

 . طقف «تقو لك يف هلامحتسا رثك مث» :اهدعب ةرابعلاو .«قسغلا» :(ك) يف 00

Vo دس 



ve) 

 :")اهانركذ دقو ءهتسلجَم رئاشعلا وبأ اهرضحأ يتلا ٌدَنلا ةخيّطب 2ب لاقو

 “؛نارزيخلا نم رشق كغ ءادوس  ٌةَخيطيَورمَحلاَواَنَاَم ١

 ؟ديز امو :يأ ؟ديزو تنأ ام: :لوقت د امك ««انأ» ىلع ٌةفوطعم اهّنأل ؛« هرمخلا» عقر

 . "راق

 ةرقلار كيب بأ بيو تنأام فّلَخ ينباخأ ناقّرّيزاي

 :(رخآلا لاقو
 طياسضلارَكذلاب حري فقم  ٌريّسلاوانأامن/

 مو

 .«ريسلاو» ىوريو

 ("ناّعُطلا موّيل سْفَنلا ينيطوت اَهريَغ نمو اهْنَع يتلف .۲

 وهو ؛ممعف اذه ٌدارأ نوي ْنأ ْنم بال ءاهارجُم يرجي امم ءاهِريَغ ْنَع :دارأ
 .صوصخلا ديري

 2777/4 ؛نايتلاو ۰۳٠۵ ؛يدحاولاو ٤۹۷ /۲ ؛دمحأز جعمو ۲۲۷ ؛هناويد يف تايبألا (٭)

 ٤/ ٣٠۲. ؛يقوقربلاو ١/ ۰٤٤۷ ؛ يجزايلاو

 ًاضيأ لاقو» :(د) يفو .«رئاشعلا وبأ اهرضحأ يتلا دلا ةخيطبلا يف لاقو» :(ك) يف ةمّدقملا (1)

 .«لاقو» :(ب) يقو . نارزيخ نم ءاشغ يف دن نم ةخيطب يف

 . ليز امو» : هلوق ىلإ حرشلا ضعب هب قحلأو «(َب) يف همامتب تيبلا دروأ ةفز

 . ۳۲۲ص يناثلا دلجما يف هجيرخت قبس (۳)

 ء١۱۹٠ /۲ ؛نييلذهلا ناويدو ء۱۲۸۹ /۳ ؛نييلذهلا راعشأ حرش يف يلذهلا بيبح نب ةماسأل تيبلا_ ()

 2118/١ ؛ هيويس تايبأ حرشو 2511/١ ؛بهذلا نيع ليصحتو ٠١۷«‹ /۳ ؛رردلاو

 . (ربع) برعلا ناسل يف يلذهللو . "517/٠ ؛ ةيوحنلا دصاقملاو ٠۲ /7 ؛لصفملا حرشو

 « ٤٠٤ ؛ظفاحلاةدمع حرشو 555/١« ؛ينومشألا حرشو « 57١ ؛ينابلا فصر يف ةبسن اليو

 . 181/17 ؛عماوهلا عمهو 7١1/١: ؛باتكلاو

 )٥( (ب) نم هحرش عم تيبلا طقس .

25 1 



 . 3 2 مم هل و م 3 5 2 ¢ م

 ('!نانسلاو يدي نيب ام بضخت ق لست

 اهانركذ دقو ٠ ءاهب قصال مد: :«كئاص»و ءاهانركذ دقو ؛ةعساو ٌةنعط :«ءالجن»

 .اضبا

 0 :(4) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) ين همامتب تيا دروأ 00(

 . «اهب قزال مد : كئاصو «ةعساو

Veg — 

 ةنعط :



vo) 

 0 ماس لا امص رو معا م

 نطو الو لصأ ال للعتلا مب ١.

 رورو م
 يسنخلبي نأ اذ ينمز نم سيرا -؟

 ثرَكْمُم َرْيَمَألِإ ترد قل ۳
 ر 4 ماو 4

 هي ٌتررسام ًارورس ميدي امُك.4

 مهنا قشعلا لهايٌرَضَأ امم .ه
 روم مما. ر ورو رع 2

 مهسقفتأو اعمد مهنويع ىّنفت .5

 رام صم ع

 ةّيجان لك ْمُكَتَلمَح اوَُمَحَت ۷

 سا مم مت #2 5 . 7 و د م 101
 فته هّنأو .ةّلودلا فيس سلجم 4 ىّرج هركذ نأ هفلب دقو ءرصمب لاقو

 ةه سام

 کس الو سأك لو میدن الو

 نَّمرلا هِسْفَن نِم هبي َسْيَن ام
 مام مرور ۾

 Yu) نديلا فكحور هيف بحص ماد ام

 ْنَّرَحلا َتِئاَقلا َكْيَلَع ُدْرَيالَو
 ملمع - م رر ع

 اوُنُّطَف الو ايندلا اوفرعامو اووه

 نسح ةسهجو حيي لش رقإ ذب

 هلق م ان

000 

(۳( 

(4) 

 (*نمَتْؤم موَيلا يلع نيب لكف

 7و ر يو

 ءاهترکذ دقو «هتمّةداع تاکو أبّتع هسفن ف ّرمْصَأ دق نم بيست اذه

 ء ۲۳۳ ٤/ ؛نايتتلاو 1٦۷ ؛يدحاولاو ء١٠١١ ٤/ ؛دمحأز جعمو « 174 ؛هناويد يف ةديصقلا

 . ٤/ ٣٣۳ ؛يقوقربلاو ؛7 47/7 ؛ يجزايلاو

 ملو «لاقف «بلحب ةلوّدلا فيس سلجم يف هوعن ًاموق نأ هب لصتاو» :(د) يف ةمّدقملا

 ةلوّدلا فيس سلجم هوعن ًاموق نأ هغلب دقو ءرصمب لاقو» :(ك) يفو . «ًاروفاك اهدشني

 . طقف «لاقو» :(ب) يفو .«بكارتم ةيفاقلاو طيسبلا نم لوألا يفد :لاق مث ««بلحب

 . اهنم (17-1) تايبألاو هزجع طقسو .(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ

 نم لجر لاق . هيلع قش اذإ رمألا هيلع ثرك : مهلوق نم َلعتفا ثرتكا» :(ك) يف هحرش

 : شیر
 و 4 2 ملا م 2

 .«ثراك مهوهبملأمقس ثراحلا مانياميف داقرلا عم

 . هيلع رثعأ ملو

 نأ ركذ» :(ك) يف هحرشو .«ةعيرسلا ةقانلا : ةيجاتلا» : لاق هّنكلو ء(ب) نم تيبلا طقس

 . «هلوقب تيبلا اذه يف هاعدا ام حرش مث ءٌررض هقحلي الأ لأس هّنأل ؛ هيلع نمتؤم نيبلا

 س ۷مو س



 )0( 5 2 < م 2 -

 :' ءاسنخلا تلاق .ةعيرسلا :«ةيجانلا»و

 اَهَلاصَوُأ لكلاب ٌتْرَرداَغل يملا اتأكة يجانو

 م د ت كَ
 .لمرلا هلل قيرطلا : انه «لخلا»/

 ر 2 ص م دمر مه مو 2.

 ("0ْنَمَم اهل اهيف الو ًاقوش تم نإ ضوع يتجم نم مكجداوُه 4 ام ۸
 رے سمر م م ت و و ريدم رس

 نمهّترم نوعاشلا معز امي لك هسلجمبي دعب ىلع تيعئ نم اي.4ؤ

 رو مال

 َنَمَكلاَوُرِبَقلا َلاَرَفْتْضَفَتْنا مث | مكدنع تم دَقمَكَو تلتق دق مك. ٠
 سام ماس هس 6 ر 2 ماض م ةر ص مس يا لس و2

 “ونقد نم َلْبَق اوتام مث ةَعامج مهلوق دنع ينفد هاش ناک دق ١

 م سس مار 5 8 ر دهر عم

 ٠“ ضسلا يِمّدَشَت ال امي حايرلا يرجت ةهكردي ءرملا ىَّنَمَتّيام لگام .۲

 .ىّنمتي ام لَك ءرملا كردي ام :لاق هناك رّمضم لعفب بصتلا «لكد ف ٌروجي
 مث <

 ّبصَتلا راتخيف يرض ًاديز ام: :كلوقك «ةكردُيم» : :هلوقب ُهرسف ٌلعفلا رَمضأ اًملف

 نال ؛ميمت ينب ةَنُل ب اذه .ماهفتسالا فورح بجاو ريغ هاب هتعراضمو يتلا لجأل

 (ثلدع رعاشلا لوق وحن  ءال» رجم يرجتف .ةلماع ريغ مهّدنع ءام»

01) 

(Y) 

00 

(€) 

(0) 

(» 

 ةمرو م مما مص

 مقص ةجاح 1 تملكول رادلاب الو سينألا يدعب اهَريَغ رادلا ول

 :اضيأ دشنأو .يَّفَتلا ٍلجأل« راّدلا» بصب ٠ هيوبيس هدشنأ اذك

 . ١8ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس

 ناف «يسفن نم ضوع اهيف يل سيل مكجداوه ناک مكنع تولس :لوقي» : هلوقب هحرش
 .(ب) نم )4-١١( تايبألا تطقسو . «اهل مث جداوهلا يف يل سيلف ًاقوش تكله

 : هلوقو  يلبق اوتام مث نفد يأ اومعز :لوقي . أنة ف تيب انما :(۵) ف حرش
 لق : لجّرلا لاق اذإو :ليوأتلا اذه ىلع حصي ىنعملا !نأل « « كلذ اولاق مهن ذأ ديري امّنِإ ءاونف

 . ؟ظمَللا كلذ تلق مل : : يأ ؟هتلتق مل : لا نازاج يح هنأ ملحق الف

 دروأو .ةداعلاك فيرحتب نكلو «لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا ردص دروأ

 يناثلا دهاشلا ادع ؛هدشني اذك ناكو» :هلوق ىلإ ًايفرح لصألاك (ك) يف تيبلا حرش
 ء ١18/١ ؛بهذلا نيع ليصحتو « ٤١ ؛ةاحنلا ةركذتو ء٦٩ ؛هناويد يف ىملس يبأ نبريهزل تييلا

 . ٠٤١/١ ؛باتكلاو :84 ١/ ؛هيوبيس تايبأ حرشو

 نيع ليصحتو «۴۳۷ /4 ؛بدألا ةنازخو «۹۷ ؛هناويد يف مرشخلا نب ةبدهل تيبلا

 س ۷



 ور رورو ص و ت 8 مام را ت ت ت

 رّققفلل نكرتي نه عايض اذالو ةئالجل هبه لالج اذالف

 مهدنع ةلماع اهَّنأل ؛«امدي الك عفرتف زاجحلا لهآ ةَ اًمأف «يىرت امك ًابوصنم

 :"يليقعلا محارم لوق هلثمو . ةدشني ب ناك اذكو ءريخلا «هگردی» نوكيو .«سيل»ك

 فراع انأ ّىنم یاو نمل امو ىنم نم لزاما اهقَرَعَت :اولاقَو

 هناك .«فراع» ےب «ءاهلا» ةدارإ ىلع عقرلاب زاجحلا لهأ قُل ىلع دشن اذك

 َمَدّقَئاَم ىلع الگ نوبصني میم ونبو 0 هيوبيس ىّكح اميف راع: :لاق

 اا ىلعْرِدَي الو  مكراج ضرعلا نوصيال مكتيأر .؟
 و ر را مما ل رو وو ماع ي مل و رم م سوو رار 5

 000 ا :نقض عمجو .نئاغض : اهعمجو
 و صا 5 7 8 3 5059 2 سس

 نقض اهقانعأ 2 ةرثمكلا يشم 1 هترشسأو صح ينب نم يشار دق

 برعلا ناسلو ء١٠٤٠ ١/ ؛باتكلاو ۸١/١ ؛ هيوبيس تايبأ حرشو ء١/۱۸ ؛بهذلا

 درلا يف ةبسن البو . ۲٠۷/۲١ ؛يناغألاو ۰۲۷٦/١ ؛بيبللا ينغم دهاوش حرشو «(ردق)

 .۳۷ /۲ ؛لصفملا حرشو ء۳٠١۱ ؛ةاحنلا ىلع

 ‹۲۲دلجما ؛تاطوطخملا دهعم ةلجم) ٠١ ؛ هناويد يف يليقعلا ثراحلا نب محازمل تيبلا )1(

 تايبأ حرشو ء۷۸ ١/ ؛بهذلا نيع ليصحتو ۲۹۸/١ ؛ بدألا ةنازخو ؛(لوألا ءزجلا

 حرشو 2104 ؛حاضيإلا دهاوش حرشو ۱۹۸/١ ؛حيرصتلا حرشو « 47/١ ؛ هيوبيس

 ۷۲ ١/ ؛باتكلاو ۹۷١ /۲ ؛ينغم ا دهاوش حرشو ٠٠١۹« /۸ ؛بيبللا ينغم تايبأ

 حضوأو ۳/۲ ؛رئاظنلاو هابشألا يف ةبسن البو . 98/7 ؛ ةيوحنلا دصاقملاو ١٤٠و

 »0۸/۱ ؛ ينومشألا حرسشو ء١۷٣و ۳٣٤/۲ ؛صئاصتخملاو ۲۸۲ ١/ ؛كلاسملا

 . 1۹٤ /۲ ؛ بيبللا ىنغمو « (فرع) برعلا ناسلو

 لبق دروأ هنأ (ب) ةخسن بئارغ نمو «(ب) نم اهحرش عم )17-١16( تايبألا تطقس (۲)

 . ةقد وأ طبض وأ بيترت يأ نود « ةقباس تايبأل ًاحورش تايبألا هذه

 . هيلع رثعأ مل وف
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 :' ةيؤرل ديز وبأ دشنأو )0
 < سم ي 9ي م و ت 5

 نرعلاب ىذأي برجألا ككحت نفغضلا باحصأل ٌءارفذ حي

 ر

 نَتملاو صيفُتتلا هبقاعي ىح 2 مكدقر لان نم ىلع نوبضغتو .

 مم رب مما

 ()نزألاو نيعلا اهيف بنك ءامهَي  مكّتييو ينيب امر َجَهلاَرْداَغف

 :"ىشعألا لاق .اهيف ىَدّتهْيال يتلا ُض رآلا :«ءامهيلا»

 امدايَق توص ىنسسنّؤُي 5 الفلا ىشَطَع لاب ءامهتو

ue2 يبث # لع  
 اريهُز نب بعك لوق نم ٌدوخأم اذه نآكو

 ىوتشلا ٌةَعّمَلْا شّنحلا اهئالّطَأب ةَهْرب كَنْيِبو ينيب تنكس دما

 راعني وم م ور يم ب يبرم وا ر رو
 «نيعلا ريصيت :لوقي .!هلوطو اهدعبل شحولا اهنكسي ةالق اننيب تراص :يأ

 اهب حايرلا نينحلااهُيِوَدَو اهدعبل هل ةقيقح الام ندا عمستو

1۷ 

(1) 

(۲) 

(9 

2 

2 

 5 54 1 ا 8 35 م -

 ("انفشلا اًهفافخآ نع ضرألا لأستو يِسُرلا دب نم مساورلا وب

 2 خر 2 للا لا د ةَ و خر ت

 نع نسحلا نب دمحم ىلع ءيرق .هانركذ دقو .ريسلا نم برض «ميسرلا»

 جاتو ؛(نرع) ؛ةغللا ةرهمجو «(نرع) برعلا ناسلو 2١15١ ؛هناويد يف ةبؤرل ناتيبلا

 . ۷۷۶ /؟ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو .۳۹۷ ؛ديز يبأل رداوّتلاو «(نرع) سورعلا

 نيذلا [اذكإ ربي هّنأك ءاهل ىدتهُي ال يتلا ضرألا ءامهيلا» :يلاتلا حرشلا (ك) يف دروأ

 . «نذألاو نيعلا اهيف بذكت ًءامهي مهنيبو هنيب راصف «مهدالب نع دعب دق هنأ مهبطاخي

 .«اهل ىدتهي ال» : هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو :«(ب) يف همامتب تيبلا دروأو

 . ۲٠٠ص دلجما اذه يف هجيرخت قبس

 . ؟شئخلا» لدب «ُنْيعلا :هيفو 217 ؛ هناويد يف ريهز نب بعكل تيبلا

 ادع ريّسلا ةوقل» :هلوق ىلإ ًافّرحم حرشلا ضعب هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ
 .«ةنفث عمج نْفّتلاو «ريّسلا نم برض ميسّرلا» :(د) يف هحرشو .داهشتسالا تتايبأ

 راب وهو ءابحف «مايقلا نع زجع اذإ ؛ًاوبح ريعبلا ابح :لاقي» :(ك) يف هحرشو

 اموهو «ةئفس عمج نفثلاو ؛ميرس ريَسلا نم برض وهو «ميسرلا ريست قون مساورلاو
 1 . كرب اذإ ريعبلا نم ضرألا بيصُي
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 E رضاح انأو .يحي نب دمحأ

 اميسسرلا اهتّره دب حوار ٍتسفأل جاع :لقأ مل ينأك

 ٌلظلغام وهو ةت عّمج : :«نّْتلادو ٍرّيسلا ىلع لبإلا بلغت يتلا :«تقألا» :لاق

 :(9ٌدجاَرلا لاق .اكرَب اذإ ّضرألا هتاقالُم ريعبلاو : ةقاّثلا دلج نم

 سام تا فو ةر رک سّمَخ تایوت سم ىلع یو

 )4 ت

 :" یک لاقو
 3 م مة مد م 0

 نفسم ماو د اهتم نفت ىلع ة رحم اهتلبقتسا اذإ اهارت

 .![اهتانفت ىلع] بح ٍرّيَسلا ةدشل تيفحو يطملا ٌفافخأ تلك اذإ : :لوقي/

 تلعف ام :اهل لوقت نر اهيلإ ةحارتسا فافخألا نع ضرألا ٌتانمَّتلا تلأسو

 ول :يأ .ةقيقحلا ج كانه لاؤسالو ريس ةو هير لكم اذهو ؟اهنم ناکامو

 ازجارلا لوق ُهلثمو .تلأسل ٌلاؤسلا هنم حصي نمم تناك

 يبل عليل عسل انو
 .""!ةقيقحلا 2 كانه لوق الو

 باتكو «۳۳ ٤ ۱/ ٤ ؛ةغللا بيذهتو ء(تفأ) برعلاناسلو : ١157 ؛هناويد يفرمحأ نبورمعل تيبلا (۱)

 تفأ) سورعلا جاتو ء1۹ ١/ ؛ميجلا

 ليصحتو ء(سرش)و (نفث) برملا ناسلو ٠1۹۹-۲١٠« /۲ ؛هناويد يف جاجعلل ناتيبلا (؟)

 حاحّصلاو ؛ 47/١ ؛باتكلاو ۳۲ /۲ ؛ هیوبیس تايبأ حرشو ۰۲۷۳/۱ ؛بهذلا نيع

 سورعلا جاتو ؛١٠ 7/١8 ؛ةغللا بيذهتو ؛787/7 ؛ حاضيإلاو هيبنتلاو ؛(سرش)

 ۲۳۲و ۱۹۹ 7/١ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو . ۳۱۸/٤ ؛نيعلا باتكو «(نفث)و (سرش)

 4١/١". ؛ةغللا سيياقمو ء١١٠٠ ١/ ؛ةغللا لمجمو ٣1۲و 4759و

 . ۲٤۹ ؛هناويد يف ةّرع ريثكل تيبلا (۳)

 .(ب) نم ةدايز )٤(
 .«؟ريعبلا اذه لمحت تناك يتلا فافخألا نيأ تلاقف» :(ب) يف ةرابعلا )٥(

 . 17ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس ()

 . «ىنعمو اظفل تيبلا اذه يف ّنسحأ يبنتملا نأ الإ» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۷)

 اال 8



 مم يه ما سم م . م7 ,

 “نيج يب وهو يملح بحاصأ الو مرك يب وهو يملح بحاصأ ينإ ٨۸.

 :"يناّمْرلا دّنفلا لاق .ملحأ مل انبج يملح ناك ْنِف امرك يمّلح ناك اذإ مُلحأ :لوقي

 اإ ة كلب الجل هلع محلا ضو
 مم . همام 2 ہر ر قرار

 نرد هب يضرع اميذتأ الو هب لذأ لام ىلع ميقأ 4

 مام سمه م م اس © ماس هو ر رزرو

 “نسولا یوعراو يرْيرَم رَمَسسا مش مكت ةّشحَو يليحر دعب ترهس . ۲۰

 7£ مساس

 ١" !ترَبَصَف يسفن تربص : :يأ .لّبحلا نم ٌةَوُقلا يهو ,ةريرم عمج : :«ريرملا»

 م
 .يبنتملا ينثدحو . .|ينيع ىلإ ٌساعتلا عجرو ,يرمأ ماقتسا :يأ أ ؛يريرم رمتساو]

 ؛ةفيرطب كح :لاق صم نازح لهآ نم :ةامسأ دق يمشاهلا عالق ينثدح : :لاق

 7 مو ا م ر :كتيبب هيف تمت ًاباتك يتأرما ىلإ ثبتك
 ؟نكسم الو ساک الو میدن الو نطو الولف الّللشا مب

 امك الإ تيبلا اذه نم ُهتَركذ اميف هّللاو تنأ ام :تلاقو «باتكلا نع يقشباجاف
 :ةديصقلا هذه 2 ٌرعاشلا اذه لاق

 ما 7 + م سم نك م هو 7 ر مرو

 نسولا یوعراو يريرم رمتسا مث مكل 4 ُةَشْحَو يلْيحُر ُدَكَب ُتْرِهَس

 ررر

 “مق "هلثم قارفب ينتإف مدو لثم دوب تيلب و١

 يفامك (15) تيبلا حرش (ك) يف دروأو .(ب) نم حرشلا عم (159و ۱۸) ناتيبلا طقس (۱)

 .(14) تيبلا دعب نكلو «ًايفرح لصألا

 لدب «هلوقك» :(ك) فو . 55 5ص هيف هداشنإ داعأو « 47ص دلجملا اذه يف هجيرخت قبس (؟)

 ألا ةياوّرلا يهو ؛؛ةّلذلل» :اهيفو ««يناّمَرلا دنفلا لاق»

 (ك) يف حرشلا دروأو .«ترصبف» :هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف تيبلا زجع دروأ )™

 . هيلإ ريشنس ام دازو ؛:؛ترصبف» : هلوق ىلإ

 .«تربصتف» :(ب)و (ك) يف )٤(

 .اهدعب ام طقسو «(2) نم ةدايز )0(

 . ينج نبا نع ًالقن « 50٠ ؛ يبنمل يبنملا حبصلا يف ربخلا رظنا 60

 .رداصملاو (د)و (ك) يف اب انذخأو «؟مكنم» لصألا يف (۷)

 عم تيبلا طقس دقو .«ًاعم» اهقوف بتكو ءاهحتفو ميملا رسكب لصألا يف «ْنمّق» طبض (۸)

 هس لو س



 لجر :لاقيو !يبأ قحو راس :لاق تيبلا اذه مس ان ةلودلا فّيس نأ يكح

 "0 هب َقيِلَخ : :يآ اذكب ٌنْيمّفو نمو ْنَمَف
 مم وم و م هم يي عش سس و

 نسق ٌلِزْئَماَنم ٌةَناوُحَف ةالاق ٍةاَزْدم َنْيَآ الع لالي ناك ْنَم/

 ا َتاَنِمَفَو ناتّئمّفو ٌةَنِمَفو َنوُنِمَف و نام: :لاق ميم ا رسكب «ُنِمف» : :لاق نمف

 امأف ءأدبأ ٍةدحاو لاحب ناكو ثني ملو عمجي ملو نكي مل ميملا حتف نمو ثمل

 ناتنيمقو ٌةنيمقو نونيمقو نانيمقو نيمق :لوقت تنيو عمجیو یی ن ءنيمق

 دقو . .امهالعأو ِنيِتمللا حصفأ عمجلاو دحاولل نمو ؛ٌعيرص ٌفصو هلال ؛تانيمقو

 :"اولاقف ؛تيبلا اذه ىنعم 4 سالا ٌرَككأ

 ركب يبأ ىلع ةتارق ام كّلذ ب ًءاج ام عوبطم نمو. .هدادعت رکی امم هریغو

 "درا اندشنأ :لاق ,ةرجش نب لماك نب دمحأ

 ناقما يذ فزع ذر تالو نا هتماب قزرلا بتال

 راس : لاق تيبلا اذه عمس اً ةلودلا فيس نأ يكح» : هلوقب هحرشو . (ب) نم هحرش

 ينإف نوو مكدو لغم وهو ؛حيحسملاب مهو سيل موب تيلب نإ : لوقي . يبأ قحو
 ءًايوق اهجو كلذ ناكل اهبصنب هلثم قا ارفب :تيورولو .ريدج قارفلا اذه لثم قارفب

 اذإف <« «عمجيو یشیو ءرمألا اذهب نيمقو نقال : لاقيو دولا ىلع ٌةدئاع ءاهلا نوكتو

 . .عمجي ملو نثي مل ميما حتفب ْنَمَق : تلق
 “2٠١7 ؛هناويد يف يموزخملا دلاخ نب ثراحللو . 74١ ؛ هناويد يف ةعيبر يبأ نب رمعل تيبلا (1)

 ناسل يف ةبسن البو .(نمق) سورعلا جاتو :(نمق) ةغالبلا ساسأو ؛(نمق) برعلا ناسلو

 سورعلا جاتو ء٠١۱۸ /5 ؛نيعلا باكو 21١50 /ه ؛ةغللا بيذهتو ء(احق)و (ططق) برعلا

 .«ةناطقطقلاف» ىوريو .(ططق)

 :همامتب تيبلا (۲)

 لوحق لززمَكباباذإو هبل ال وسلا ل حمردحاو

 « 480 ٠١/ ؛ةغللا بيذهت يف ةبسن اليو . (برك) برعلا ناسل يف يمجربلا فافخ نب سيقلا دبعل وهو

 . (اين) برعلا ناسلو «(ابن) سورعلا جاتو «(وبن) ةغالبلا ساسأو

 . 778/5 ؛نايبتلاو « 57١ ؛يدحاولل يبنتملا ناويد حرش يف ةبسن الب تايبألا (۳)

 سالو =



 راج «# ص مو ت +.

 5 3 مع. ع كد چ
 نوه ىر ءاضُغإ عوجو ةفقاف نسم دشا

 ناكم ىلإ ناكمنمف رحب لرد ماه نإف
 راد ماد صان م

 “سرلاو طاطسفلابردعلا ليو  مكريَغ دنع يرهم ٌةَّلجألا ىلإ .”1

 :لاقيو . ةانركذ دقو ءلالجأو لج“: لايو .دحاو وهو ؛لالج عمج ةّلجألا»

 طاطسف عمجو ,تاغل تس «ٌطاسفو ٌطاسُمو ٌطاتئسفو طاتسفو ٌطاطسقو اطل

 .هسايق وهو «طيتاسف : :طاتسُم 2 اولوقي ملو ؛طیساسَف طاّسُف ٌعمجو ٠ «ٌطْيطاسُف

 .ةدنع ياوثم لمي ملو .ينمركأ هلال ؛مكريغ دنع يماقم باط :لوقي

 0 0 ا

 ب يمهرجلا/ ةيحل ةيحل ا ىلإ املا كايإو رضس ٌةعيبر ؛هدالوأ و تام ان ًارازن
2 

 ,ًءارمحلا رَضُم تيمسض بهذا ٌرضُم ىطعأو ,سرفلا ةعيير ىطعأ .هثاريم مسّق

 رَضُم رفد ىلعو .اهتاوّخأو بايرلاو ةبضو ميمتو ر دسأو سرف لثم ؛ فدّتخ اتبا
 انتدح :لاق .َناميلس نب يلع نّسحلا يبا نع ٌبتاكلا جرفلا وبآ ينكدحف ,ءارمحلا

 ةصفح يبأ نب ُناورَم لخد :لاق «بّلهملا لآ نم خيش ينئدح :لاق ديزي نب دمحم
 : "سفن ل قاحسا هئبا هدشنأف «يلصولا ميهاربإ ىلع

 مزاخ نيو ٌمِزاَخ يرْصَنب ماقَو يتمورأ تناك ءارَّمحلا رَّضُم اذإ

 مئاق َرْيَغ ًادعاق اسلا ئاددي َتَلواَقَتَو خماَش فنأب تسطع

 رهّلا» :(ك) يف هحرشو ارحم حرشلا ضع هب قشأو ء(بل يف هامتب تيبا درو 01(
3Eعمج :رذعلاو . بوكرلا دعبو بكري نأ ىلإ هجاتن تقو نم سرفلا دلو ىلع عقت  

 .«لالج عمج : ُةّلجألاو . سرفلا راذع

 .«ءارصخلا رضم» :هلوق ىلإ لصألاك هحرش نم دروأ هنكلو «(ب) نم تلا طقس )00

 .«ضماخلا وهو رضاملا نبللا نم قت قعشا ِهّنِإ : لاقي رضم» : (ك) يف هحرشو

 .؟79 /0 ؛هيف ةصقلاو 0300000 ؛ يناغألا يف يلصوملا قاحسإ نب ميهاربإل ناتيبلا (۳)
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 8 و ل 5 ها ملا م ما 0 2 200
 :لاقف :لوغشم هنع وهو ؛ةصفح يبأ نب ناورم ثدحي ميهاربا لعجو :لاق

 .ينذأ 2 كّنبأ عرفأ ام يردتال هللاو كّنِإ :لاق ؟ىنُبيِجُتال كلام
 2 32 3 4 - ل 2-0 ر را ةر

 “نت الو يلامآرخاأاتامق هدوم ضب يئعرخات نو 4
 ry) سم ماع روم م اس ام# ل -

8 

 ت 2 و و هع ر 2 و
 نسحتميو اهوليي وهف ةدوم هل تركذ ينكلو يفولاوه.6

 .(ب) نم ناتيبلا طقس )١(

 . «هجرختسیو نم هدنع ام ربتخي يأ ًانالف نحت نالف :لاقي» :(ك) يف تيبلا حرش (۲)

VY — 



 مق م 2 7 ص

 انامّرلا اذ انّكَبَق سائلا بحص-7

¥ 

 س 1( 701

 ا اهدْشَني ملو ءرصمب ًاضيأ لاقو

 5 م6 هاو مو هاو . رر

 انايحأ سن رس َ نإو هس نم مهلك ةصقي اوللوتو

 0 مرا م ر م رار ۶ 2 مار هو

 اناّسحإلاردكت نكئوه بلاي عينصلا نسحت امير.“
 o مم 8 - 5 م . 5 ل 3 مام ع م

 “اناعا نم هئاعأ ىّتح ره دلا بيرب انيف ضري مّن انأك 4

 ةطيرش ىلع مركذ لبق رمضأو ,«اناعأ ْنَم» هرسفي رمضم «ضري» ےب لعافلا

 دقو ؛ةجولا وهو رَحآلا تلمعأ اذإ .«كاوخأ ادعفدو «اماق» : :لوقت امك ريسفلا

 .هانرکذ
e 8.٠ م 8 2 ر 2 3  

 اناتسةانقلا 2 ءرمكابكر ةانقنامرلا تبا املك .ه/

 .هَلبق يذلا ريسفت ثيبلا اذه
 ت ر 4 م هرم e 2 م م

 “یتا فت نآو هيف ىَداعَتَت 2 نأن مر فصأ سوشنلا دارمو.٦

 ‹«۲۳۹ ٤/ ؛نایتلاو ۰٦۷۱ ؛یدحاولاو « ۱۲۲/٤ ؛دمحأ زجعمو ٤۷۰‹ ؛هناوید ف تايبألا (#)

00) 
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 قد
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 . ٤/ ٣۷۰ ؛يقوقربلاو 2547/17 ؛ يجزايلاو

 . «لاقو» :(ب) ينو . «أضيأ لاقو» :(د) يفو . لصألاك (ك) يف ةمدقملا

 .ًاضيأ (؟و ۲) ناتيبلاو هزجع طقسو ء(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ

 اهقوف بتكو (ك) يف (نيسلا مضب) لوهجملل ينبملاو (نيسلا حتفب) مولعملل ينبملاب اهطبض

 . (ًاعمال

 . «ًاعم» اهقوف بتكو «(ك) يف اهمضو داضلا حتفب اهطبض

 «(ب) نم (5) تيبلا طقسو .لضألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 ريسفت ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب يذلا تيبلاو» )٤(: تيبلا حرش ةياهن يف لاق هنكلو

 . هرخآلا» : هلوق ىلإ ًامات لصألاك (ك) يف تيبلا حرشو .؛هل

 . (ب) نم (5-1) تايبألا تطقس
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 34 2 صر هك مادو 5

 ايانملا يقالي ىستفلا نأ ريغ .

 يحل ىست ًةاّيحلا ناولو ۸

 ديتول نم نكي مت اذنو.4
 ٠ 2 2 . سمع مس ر رش

 نألا 2 بعصلا نم نكي ملام لك. ٠

 "ا ناوهلا يقلي الو تاحلاك

 (؟اناهجلشلا انلضأ انُدَدَعل

 "!انابج َنوُكَت نأزجعلا نمف

 ٤ خام م ى 5 ل 2 2

 “ناک وه اذإ اهُيف لهَس سم

 7 ممم مل 2 2 ل 0 رور ماش ا

 وحن اذهو ءلهس عفو اذإف ؛هعوفو لبف سفنلا ىلع رمألا بعصي امنإ :لوقي

 00 ىشعألا لوق

 هيكري كثير ًالَرَمَألا ٌبعصُيال

 و 22 ^ 5 عم رع

 رمئاي ءاشحفلا ىوس رمأ لکو
 ت 2 92 3

 ميظعو برحلا ةمادإ نع اهدارم رغصي [اذك] سرلا نأ ركذ» : هلوقب» :(ك) يف تيبلا حرش (۱)

 ىلع هلمحي يذلا نأ معزو «هيلإ جاتي ال ام هبلطل راذتعالاك ًانئتسا ىنتسا مث «فلكلا

 . «هئاقل نم فخأ ةّينملا ءاقل ّنأل ناوهلا نم ةتفتأ كلذ

 نم ةعاجشلا تناكل هاقلي عاجشلاو مامحلا نم ملسي نابجلا نأ ول :لوقي» + (ك) يف هحرش 00

 . «لاقف هل نايب وه اب تييبا اذه عبتأ مث ؛لالّضلا

 .«نبجلا نع يهنو ةعاجشلا ىلع ثح تبلا اذه» : :(ك) يف هحرش (۳)

 )٤( (لهس» :هلوق ىلإ لصألاك (ك) يف هحرش دروأ .

 (بعص) سورعلا جاتو ؛(رفق)و (ثير)و (بعص) برعلا ناسل يف ةلهاب ىشعأل تييلا )0(

 ال1 7/174برعلاراعشأ ةرهمجو 4١< ؛تايعمصألاو ء١١٤٠ /۳ ؛لماكلاو ء(ثسير)و

 اليو ۲٠۲/۱. ؛ءارعشلا لوحف تاقبطو ٦١ ؛ يرجشلا نبال برعلا ءارعش تاراتخمو

 .٤۸/۱١۲و ۳۱۰/۱۲ ؛ص ص خملا يف ةبسن
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 ىلإ هریسمو ًاروفاك هّتفلاخمو َيلْيَقُعلا ريرج نب بيبش جورخ ٌرُكذي ؛لاقو

 : ني براو نامث ةنس كانه هلثفو اهّدخأيل قشم

 “نارمَقلا كئادعأ نم واڪو ناست لكي موُمَدَم ودعا

 ء۲٠٤۲ ٤/ ؛نايبتلاو ۰1۷۲ ؛يدحاولاو ء١٤۱۲ ٤/ ؛دمحأزجعمو ٤۷۲« ؛هناويد فةديصقلا (#)

(1) 

() 

 . ۳۷۳ ٤/ ؛يقوقربلاو ۳٤۸/۲« ؛ يجزايلاو

 ىلإ هريسمو ًاروفاك هتفلاخمو يلیقعلا ريرج نب بيبش جورخ ركذي لاقو» اقا
 درو «يليقعلا يلجبلا ريرج نب بيبش روفاك عنطصا» :(د) يف ةمدقملاو . «اهتخأيل قشم
 تدتشاو «هّنبترم تدازو هتلزنم تلعف ٠ ؛لابجو بلا نم امهيلي امو َءاقلبلاو ٌناّمع هيلإ

 ترثكو «هيلإ برعلا تعمتجاو ءاهريغو ةوامّسلاب اهيتاشم يف برملا ازغو ؛هتكوش
 هلتاقو «فالآ ةرشع يف هيلإ راسف :ًروفاكل نايصعلاو قشمد ٌدْخأ هسْفن تلّوسو «هيلاوح

 اومصتعاو ءاهّباوبأ تَقّلُعو ءاهب اوناك نيذلا دنجلا ٌروهمج هيلإ ّنمأتساو ءاهّئاطلسو اهلهأ
 :مهلشي ىّلصُملا يلت يتلا ةثالثلا اهباوبأ ىلع اهباحصأ ضعب كرتف « باّشُدلاو ةراجحلاب

 نيب لاحو «ةيباجلا باب ىلإ ىهتنا ىَّتح تاودقلا ىلع نيرسجلا نم لخد ىّتح وه رادو
 ًةرخص هسأر ىلع تلد ًةأرما نإ ليقف ؛هباحصأ مدقت ناكو ؛هذخأل ةنيدللاو يلاولا
 رثا هنم ءيش يف دجوي مل هلال «ل فيك دحأل حضي ملف «هرمأ يف ساتلا فلتخاو «هتلتقف

 «ضرألا ىلإ هطوقسو سرلا هقانتعا ىوس هباصأ ءيش ىلإ دحأ رظن الو «هريغل وأ مهسل

 ىلإ بتكلا تدروو :هّسأر ذخأ ءًاحورطم هّدحو يقب املف « «كلذ اوأر اك هباحصأ مزهناو

 نم ةرخآلا ىدامج نم نولخ تسل تسلا موي اهدشنأو «بيطلاوبأ لاقف «هربخب رصم

 . (ةئمثالثو نيعبرأو نامث ةنس
 .«لاقو» :(ب) يفو

 عم (5-0) تاييبألا تطقسو «تيب لا حرشو ه هزجع طقسو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ
 نم نارمقلا ناك ولو ءساّنلا هّمذي كودع :لوقي» :(ك) يف هحرشو .ًاضيأ اهحرش

 .«رمقلاو سمشلا :نيرمقلاب دارأو .نيمومذم رشيلا نيب اناكل كئادعأ
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 :(")قدزرفلا لاق .ّرمقلاو سمشلا ينعي

 ٌعلاوّطلا ٌموُجتلاو امارّمَقاَن ْمُكيَلَع ءامّسلا قافآب انْدَخُأ

 ؛لذر طقاس تنأ :لاق هّنأكف ,ًءاجه لقي نأ ن کمی دقو ارت امک حم اذهو
 امك ناسل ّلكب مومذم وهف كتم كيداعم ناك اذإف هم الإ هيداعُيو هيهاضُيال طقاسلاو
 کدہ ٌلوقي هارت الآ .كايإ امهتاجاسمُب اًنطقسلإ ٌرمقلاو سمشلا كاداع ولو «كلذك كأ

 (©نايّدَهلا نم برَض ادعلا مالك لو الع يرسم هس 1

 و

 يبأ ب كلام J .برعلا اک نم حیصق «نایذملادو .“ تارحألا كلب ظيغي ْنأ دارأ
 1 8 1 2 ر

 , : يداذقلا لقت

 ؟ناسيَب حيوضو وأ لسيلد ٌماسيق 5 يذلا وادعي ءادعألا رش ۳
 و

 ("نامر رد عب وأ ةايحردقب ىَلَتْبُي ٌردَعلا كن يوني نم لك تار ٤.

 )١( 4ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس 7.

 . ؛هنم رهظأ حملا نكلو بلي ب نأ لاق امك نيكميد : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف يفمدعب ()

 يف نأكو ؛ كالُع نم رهظ اميف وهو «ٌنوقولخملا هب رعشي الرس هلل :لوقي» :(2) يف هحرش (۳)

 ةادعلا مالك لعجو «قحتسمب هل سيل ام يطعأ دق بطاخملاّنأل ءاضيرعت تيبلا اذه

 . «ريثأت هل سيل نايذهلاك

 :لوقي هنأ كلذو هجو حدملا يف هل نكلو ؛هبلق نكمي اع» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (5)

 نأ اضيأ لمتحيو «لاملاو ىلعلا ك ذ ىلع دلاطعأف تكلم اذإ هيتأت ام نْسحو كئریرس ملع

 هّلضفيامتإو «هبسن فرش الو هنول ضايب ببسب ٌناسنإلا لُضْْيال ىلاعَت هللا نأ هانعم لوکی

 رعاشلاةهجو دقو «حلا مالكلا لمتحا اذإو «حذما لمت اهلك اذهل ءابشأو هنيو هلطف نسحب

 .«عجر» : : لاق مث فرصت حدك يف هلو «كلذ نع ُهليريْنأ دحأل سيلو ؛هب قحأ وهف هيل

 . هيلع رتعأ مل (0)

 ةماقإ كلذ ىلع هلمح امّلإ «نامّزلا ردغو ةايحلا ردغ نيب قرف الود : (ك) يف تيبلا حرش فق

 ٌلاوزو لاملا كاله ٌرَخآلاو سوفتلا كاله امهدحأ : نيبرض ىلع هّردغ نامّزلاو .نزولا

 سالو ال -



e“امرا هك فيّسلا َقَراَف بيبش مغري .» مساع م 8 - 39 ر 5 ص ر  
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 اوحألا لك [یلع :يأ] :«تالعلا ىلع»

 ا م م . 0 5 2 عج
 ا ف ف :هفيّسل تلاق سانلا باقر نأك .5

 e سرع سيتحول” 5 و مالو ا ص ےک لا كلك 1
 . ملستف اقرتفيل هفيس نيبو هتيب ترغأ سانلا باقر هعيطقت رثك امل: يأ

 (ناوّيَحلا ٌةَياغ ايانّلا نلف هليبسل ىّضم ًاناسنإ كي ناف .۷

 ")ناخد ناكُم و ًارابْغْريِقي نطوَم لك راتلا الإ ناک امو .۸

2 « 5 
 .«هردغ لخاد ةايحلا ردغو «ءازعألا تومو لودلا ٠

 1 2 :لاقو «(ب) يف تيبلا زجع دروأو . ايفرح لصألا يف تدرو يتلا ةرابعلا (د) يف دروأ 0غ(

 بييش» :وهو «ةمّدقملا يف دري نأ هّقح ناك ًامالك (ك) يف دروأو .«لاوحألا الك ىلع
 «ةطمارقلا نم هلبق اوناكو «ةلوّدلا فيس ىلإ اونمأتسا ؛ ةنمأتسملاب نوفرعُي موق نم يللا

 «روفاك ىلع جرخي نأ ىأرو ءرصم ىلإ راس مث ًاليوط ًارهد نامعُتلا ةرعم بيبش يلوو

 ,هثيدح يف ساّنلا فلتخاو ؛ركسع هعمو «قشمد ىلع اهب مجهو «ةفئاط هيلإ تعمتجاو
 لاقو ءامزهنم ركسعلا فرصنا عرص اًملف «هتعرصف «دي ىحر هيلع تقلأ ٌةأرما نإ :ليقف
 كلت هل ضرع ِهّنأو «ةرمخلا برش نم ٌعرص هب ثدح دق ناك هَنإل : هرمأب ةربخلا يعدي نم

 . «هوكرتو اوفرصناف ؛ هنأش ام هباحصأ ردي ملف ةعاّسلا

 .(ب) نم ةدايز (؟)

 نيب تدسفأف :نميلا ىلإ | بوسنم تنأو « ناليع سيق نبأ كقيفر يأ» :(ك) يف هحرش (۳)

 دروأو .5 نميلا ىلع ٍبّقعتي نأ ناليع سيق ىلإ بستني نم ةداعّنأل < «فيّسلا نيبو بيبش

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا

 دنع لاق باتكلا بحاص رأ ملو « عيدب نَسَح اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )©

 هل ُكرّحتيِف؛ ريثكب اذه نود تيب يتأيس ُهّنإف ديور نكلو .ةلوقيأنأ هوت انش اذه

 يل ناهحرش عم0-16) تايألا طقس (0)

 نأكف «برحلا ران دقوي ناك ِهّنأ دارأ امّنإو «قرحُت يتلا رانلاب ههّبش» :(ك) يف هحرش )١(
 يتلا ةديدحلا مسيملاو .[تيبلا]رخآلا لوق نم هذخأ :حتفلاوبأ لاق .ران ناخد اهَرابغ
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 ارخآلا لوق نم هذخأ

 م سيلاب ةَعْدَللاَك ًءاوهَش ةر و يواَم
7 

 تهبشأف تتحد لبإلا ربو ىلع تعقو اذا ءاهب مسوي يتلا ةديدحلا : :«مسيملا»

 هاما م

 لاق. «ناخد» یلعاناخد اوعمج دقو ؛ةرهظأو ةصخلو هرس يبينتملا أ الإ رابغلا

 :و ا ا 1

 ناخد َموَيحِيرلااهَتَفَرباقع اهنا دايجلا ءام نم ًءادَرَجَو

 سا ريف 2 2 ما رع ل م م ردو 7

 ٍنايج لك توملا يهشي اتومو هودع اهميه شي ٌةايَح َلاَنُق. 4

 )و مع ع 2. ۰: مع رص مم 0 ر رم

 !ناربدلاو مجّتلا عقو شَحَي منو هحمرب حامرلا فارطأ عقو ىفن . ٠

 )7 ت 5 8 و ور 3 ت 4 1 ت ا

 : ديبل لوقك اذهو .قشمد روس نم ىحر هسأر ىلع تلد ةأرما نإ :لاقي

 سا مام 2 صو سل 7 ت چي بر و ¥

 © ألاو كاملا ءوت بهرآ الو فوتحلا دّيرأ ىلع ىّشخأ

 . «رابغلا تهبشأف تنخد لبإلا ربو ىلع تعقو اذإف .اهب مسوي
 )١( ۹1۹ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس . 1

 ٌنوكي نأ ىرحو ؛ 114 ؛ هناويد يف يورلاو رحبلا اذه ىلع تايبأ ةّمّصللو .هيلعرثعأ مل (؟)
 .اهنم اذه

 نود ايلا هب ينعي انه اه مجّنلاو . سالا نم هلاثمأ لتاقي بيبش ناك يأ» :(ك) يف هحرش (۳)
 ايلا ردي هنأل ناربدلاب مءاشتت برعلاو ءاهعم نارا هركذ كلذ ىلع لديو ءاهريغ
 نومعزي مهنأل ؛ مجتلا يداح ناربذلا : برعلا تلاق امّنإَو «رابدالا نم قتشم ثم ناك همساو

 اهعفدف «صالقلا ىَّمسُت موجنب ًءاجف بهذف ءًارهم هنم تبلطف اهجوزتيل ايلا بطخ هلا

 .«كلذ برعلا تركذ دقو ؛هنم تبرهو هتهركف ؛ ايرعلا ىلإ
 )٤( ؛فلتخملاو فلتؤملاو ء١٠١٠ ؛ءارعشلا مجعمو « 168 ؛هناويديف ةعيبر نبدييلل تيبلا 218

 ؛ يناغألاو  ۱۳۰/۱۰١و٠۳٣۳« ؛ءيلآللا طمسو ١/ ۲۹۸م ؛زاجعإلا لئالدو

 ؛ةيرصبلا ةسامحلاو ء١۹١٠ /۳ ؛ لماکلاو ۲/  1۲١؛ تاهيبنتلاو ٠١١ .

 ناك :اولاقف ءةعامج هلتق ببس نع قشم دب تلأس#» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (0)

 ةراجحلاب جوطسلا نم سالا مامر ذكتيح مث ايم هسرف نم سكنت تح ه هركسع يف ًارئاس

 :دعب هلوقل ءاذهب يتلا دهش دقو «ةريبك ةعامج مهنم اولتق دقو «َقشَمد نم اوجرخ ىَّتح

 ن
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 الواو ا



3١ 

1۲ 

 ر © * و ت ي ل سام © 2< 7 * م ر

 ناريطلا نسحم حانجراعم هتاوش قوف توملا نأ ردي ملو

eىوشلل ةعازت# :ىلاعت لاق .هسأر ةدلج :«هتاوش» 0( ت “ا 2آ #'. 
 و مق مر

 “ناعم لَدأ 2 نرق فعضأب | ُهَسْلَتَق ىَتَح ًءادمعألا َلَثَق دقو
 2 مم . - ر م م ۾ ما ربا م ضع

 ناّيعو هّلوح عمس لك ىلع ةيفخ قسيرط نم ايانملا هتتأ.17/
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16 

0010 

00 

(۳) 
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 2 ري م00 7 و و هم م و ي و 8 صام سا # سر

 نانج عاستاو نيمي لوطب اهدرل حالسلا قرط تكلس ولو .

 “نامو هرهد نم: ةقث ىلع هياحص نْيبرادقملا ("!هدصَقت .

 8 )لاق. «هدصقأ» : ًاضيأ لاقيو e !ةارحتو «ماحوتدو «ةدمعت» نوب وهو م «هدصق :يأ
 ت

 ؟ادلاخ ةّيَنلاَبَي در تدصقفأ دقو  ًادماج عمدلا ىرأ يلابام نيع ايأ

 :"0ديبل لاق. .حّتفلاب يباحصو رسكلاب يباحص مه :لاقيو

 ماش

 نايعَو هَلَوَح ٍعْمَسلُك ىلع

 یورو . ؛قيرط لُك نم حضوأ هذه . ةيفح قطب جلا سأر ىلع ست ىحيلا سیو

 . كلذب درفناو ؛«قيرط يفد ديحولا

 / . ٠١ ؛جراعملا

IS 

 هس تح

 ةرضحب ناك هنأ يولعلا دمحأ ن نب دمحم ميهاربإ بأ ىكح :عو :(ك) يف تيبلا حرش
 ءناكملذَأ يف نرق فعضأب : بيطلا وبأ لاق ملف ةديصقلا هذه هدشني بيطلا وبأو روفاك

 :ساّنلا ىورف . ناكم ٌرعأ يف نرق ٌدشأب لإ هللاو ال: : مدخلا مالكب ملكتي وهو روفاك لاق
 .رعأ : ٌلذأ ناكم اولعجو. «نرق فعضأب

 . خساّتلا نم فيرحت اهَّلعلو ««هدحوت» :(د) يف

 هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا ردص دروأو . «هدصقأ» :هلوق ىلإ لصألاك (ك) يف تيبلا حرش

 .هيلع دازو «ديدش فيرحتب نكلو «لصألاك حرشلا بلغأ

 .(ك) نم تطقس

 . ۵۵ /0 ؛نيعلا باتك يف ةبسن الب تيبلا

 719/١. ؛برعلاراعشأ ةرهمجو :تاقاعملا بتكر ئاسو 717 ؛هناويد يف ةعيبر نب ديبلل تييلا

 ناويدو ؛(محس)و (دصق) سورعلا جاتو ؛(محس)و (دصق) برعلا ناسلو

 . (دصق)و (محس) جاتلاو ناسللا يف ةلمهملا ءاحلاب «اهماحس» ىورو 77/8 ١/ ؛ بدألا

Yo س 



 اما م ي ت | ردو ومد ًتَجَرضو ب 0 م تا ده ملم

 001 مو مي 2 E a م ت ي
 قشمد روس نم ىحر :لاقيو .تامف ؛ةرخص هسار ىلع تلد ةارما نإ :لاقي]

 .("![تامف

 "نام ريَغوروصنمريَع ىلع ١ ”"هطافتناٌرْيِتَعلا َشْيَجلاُعَقْنَي لمَ 1*
 ("!نانكعلا لماجلاب هدي ملو هسقتب تيبملا َلْبَق ىَنِج ام ىَدو .۷

 رقابلا هّلثمو ؛لامجلل مسا :«لماجلا»و ؛هسفئب سالا نم لتق (“ نم یدو : يآ

 :مهضعب ًارقو نيرخاتلا نيريدملل مسا ٌربادلاو ,راّمسلل مسا رماسلاو «رقبلل م مسا

 : داود وبآ لاق «ناکتع» :لاقيو ,ريثكلا :«نانگعلا»و ؛'#انيلع ةباشت َرقاَبلا نإ

 ق ةيفف لالجلا ىسك دايج ناك لماسجو لولحو

 .دحاو ىنعمب ةمجعملا ءاخلاو ءاحلاب يهو

 .(ب) نم ةدايز )1١(

 .«هئافتلا» + (د) يف )۲(

 .(ب) نم تيبلا طقس (5)
 :نانكعلاو ؛لامجلل مسا لماجلاو ؛هسفنب ساّنلا نم لتق نم ىدود :(د) يف هحرش (5)

 نم لتق نم یدو يأ «هتید لمح اذإ ؛هيدي ليتقلا یدو : لاقي : :(ك) يف هحرشو .«ريثكلا

 مسا ربأذلاو رامسلل مسا رماسو رقبلل مسا رقاب لثم لامجلل مسا لماج او «هسفنب سانلا

 مهتلامجو مهتلامج : لوقت برعلا : يبارعألا نبا لاق . نيرخأتملا يأ نيربدملل

 :اهنوكسو فاكلا حتفب نانكحلاو نانكحلاو .مهُلماوجو مهلئامجو مهُلماجو مهُتالامُجو

 .«ناكنع :لاقيو «ريثكلا

 . ؛هرثآ اذإ» : هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأو
 .(د)و (ب)و (ك) يف امب انذخأو ««ام» : لصألا يف )0(

 هب نم ام ءالمإ رظنا .رمعي نباو ةماّشلا وذ دمحمو ةمركع ةءارق يهو ١ ؛ةرقبلا (7)

 ريسفتو /۲٠۹« ؛يريطلا ريسفتو ٠07/١ ؛طيحملا رحبلاو :؛ 0 ؛نمحرلا

 . 786/١ ؛فاشكلاو ٤٤٦/١ ؛يبطرقلا

 نأ ىرحو «يورلاو رحبلا اذه ىلع ۳۲۸ ؛ هناويد يف ةديصق داود يبألو ؛ هيلع شعأ مل 000

 .اهيلإ فاضي

~V~ 



 :("0ضيأ َلاقو .ه هرْثآ اذإ :هيفقي هافق ةرثؤم ؛ :يأ

 و

 را هلا نيب جيجا عو مهي لوا لماجلا اميز

 نامي هناي لبْسُتَو لقاعدة كيتو ام افا ١
 .ٌةريحو الدا هنانع ىلع ٌهْدّي ضيقت مل هيلإ ُنسحَت ْنَم كّتمعن َرْفك اذإ :لوقي

 .«5كسمّتأ» ىلع «كسمت» فطعو

 “ناصح رَ نايصعلل ْبَكْرَيِو ةَمارك نم ُهَتِبَكرَأ ام بكريو.۹٩

 ولو ؛امهعفر كلذلف .«ُبَكرَي» ىلع «بكرُيدو «كسمّت» ىلع «كسمت» فّطع/
 ؟َنيَّللا (”برشتو َكمّسلا | لكاتأ :لوقت 3 امك ؟نيذه عم ناذه ٌعمتجيأ :يأ .زاجل امهبصن

 ؟امهّنيِب عمجتأ :يأ

 نانبريَغب تناك ضيق قو اهْنأك ىح ناسحإلا هدي ىَنَش

 “ناو یری نم یفوأو بيبش ؟بحاصل ءافولا ٌموَيلا نم دْنعو ١

 ) )1١؛ هناويد يف يدايإلا داؤد يبأل تيبلا ۳۱١ .

 هيلإ تنسحأ لوقي .ريذعتلاو راكنإلا ىنعم ىلع ماهفتسا اذه» :هلوقب (ك) يف هحرش (۲)

 كسمأ :لاقي «نانعب هعم عنص ام نارفك يف كسمُي نأ يغبني ال ناكو هدي هتكسمأ ًاناسحإ

 .(ب) نم اهحرش عم (1-55) تايبألا تطقسو . «هب كسمأو ءءيّشلا

 .ًايفرح لصألا يف امك (ك) يف تيبلا حرش (۳)

 .أطخ وهو «ءابلا مضب (ك)يف اهطبض (4)

 :رداصملاو (د)و (ك) يف يهو ؛مولعملل ينبملا ىلع ءابلاو فاقلا حتفب ءلصألا يف هاور اذك ()

 دقو ٠ فاقلا حتفب اهاور ينج َنبانأ ىلع رسفلا رشق يف ينزورلا ص نو . فاقلا مضب «تّضبق»

 ديلا ىلإ لعفلا دانسإ ىلع تّضبق ىور نمو» : لاق مث ؛فاقلا مضي «تضبُت» يدحاولا اهاور

 ٌريغو ناني يغب اهّنأك تراص هل تدصق مع تفرض ال ةضباق تناك نإو هدي ىنعما ناك

 . 184 ؛يدحاولا حرش رظنا . ةحارص هركذي مل نإو «ينج نبا ةياور ىلإ ريشيوهو . ؛ةضباق
 (د)و (ك) يف وهو ةياورلا هذه ىلع هحرشو «ةيناتحتلا ةادثملاب «ىري» لصألا يف اوراذك )00

 . حرشلا يف مولعملل ءاتلاب «ىرّ» ةياور ززع دقو «مولعملل ينب ا ةيناقوفلا ءاتلاب «ىرّت» :رداصملاو

 قبي مل يأ يتلا ىلع لدي ماهفتسا ؟ءافولا مويلا نم دنعو : هلوق» : هلوقب (ك) يف هحرش (۷)

VY — 



 £ را دص e ك 3 ¥ ر هَ سا ساو م 2

 ًابيبشو هّلعج هنأل رداغ ساّنلا ىَفَوَأ :لوقيةبحاصلا ىَرَي نم :يأ

 ْنَم :يأ ,ءاَّثلاب ءىرَت ْنَم ىَفَوأو» :ةثأرق هللا ًءاش نإ اذكو .يباتك ب يذلاوءنيوخأ
 ,مهرواج هنآ كاذو ؛ (دعسس ونب داو لگب) : )لكما َه هبشي اذه. ٌبطاخماي تنأ ىرت

 . دعس وُنب داو ٌلكب :لاقق ٠ اوردغف ؛مهریغ رواج مث هب اوردغف

 ينا كَ ىَرُي نأ ضاق َسْيِنَو لَوُأ كأ ر وفاكاي هللا ىّضق .۲

 م3 ر منو 8 o ت ا ٠ مسا 32

 "4 نالّقثلا كنود ىمري دعسلا نع  امّتِإَو يسقلاراتخت كلامه 1+
 م ف 5 مهر مام 2 ه# سا م م

 ؟ناتس ريب ناعم كدَجَو اتقلاو ةنسالاب ىنعت كلامو.

 ارا و 8 م27 ھے a و ىلا © مه م6 م

 ؟ناشّدحلاب هنَع ينَع تنو هداجن ليوطلا فيسلا لمحت ملو ٥.
 00000 م هرم رم م مه ريب ر # ساق سام 2 ي4 ي ةر

 يناتأ يف تبيحأ ام كإف هيدجت مّلوأ تدج اليمج يل درأ 1

 237 مو ل سه ماس رر ير ر

 “نارودسلا نع ءيسش هقوعل  هّيعَس تضقبأ راودلا كلَقلا ول .

 ,لعفلا يضتقت ضتقت «ول» نال ؛بّصَتلا ةّجولاو ,عقرلاب «كّلفلا» ؛هيلع هّتأرق اذك
 م 5 وو ا ل ت 3 ا + يب » ى اذ .٠

 :هريمض ىلإ فاضملا بصُت يذلا لعفلا نوكيو.هب ةبصنت ًالعف هل رمضت نأ بجيف

(0) 

(۲) 

(۳ 

 ًافطع «ىرت نم ىفوأ» لعجو « بيبشب يناثلا فصلا يف أدتباو « هبحصي نمل فاو سانلا يف

 . «ءاوس ملاعلا ىفوأو ردغلا يف بيبش يأ .ناوخأ هلوق [اذك] حلاو . هيلع

 ّقلأ هجوأ امنيأ :هتياورو 1١/١ ؛ لاغمألا ةرهمجو ١ ؛لاثمألا عمجم يف لثلا

 .دعس ونب داو لك يف :ىوريو ءادعس

 هيلع هللا ىّلص هنأ ثيدحلا يف ءاجو «سنإلاو نجلا [اذك] نالَقّتلاب ينعي» :(ك) يف هحرش
 نم ؛لّقت ةينثت ثيدحلا يف نالّتلاف يترتعو هللا بانك :نيلقثلا مكيف ف ّلخُأ :لاق مَّلسو
 هترثعو هللا باتك نأ هيلع هللا ىَّلص دارأو « هلمحي يذلا هعاتم يأ « هلقث ُنالُق طح : مُهلوق

 ؛دمحأ مامإلا دنسم :(ك) يف هيلإ راشأ يذلا ثيدحلا يف رظناو . ءامهظفح هّمهي ناذّللا هالقث
 , 10و ۱۳۱/۱ ؛يناربطلل ريضصلا مجعملاو ۱6۸/۳ ؛مكاحلا كردتسمو ۳

 . (رتع) برعلا ناسل رظناو .١١5و5١5هو 6/6 ؛ يناربطلل ريبكلا مجعملاو

 . هيلإ ريشنس ام هيلع دازو «دهاشلا تيب ادع « لصألاك (ك) يف همامتب تيبلا حرش دروأ

 يضتقت» :هلوق ىلإ حرشلا نم ًادج ًاريسي ًاضعب هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأو

 .«لعفلا

 نب اة ضرس



 ,هنع كازاجل هّمالغ تمركأ كاخأ ول :لوقت امك ,رَمضملل ًاريسفت «تضقفبأ» وهو
 ءرهاظلا اذهب ينعم ب هري الْ هل رمت ْنكلو ,ءادتبالاب ال ٌعهرلا هيف زوجي دقو

 :"ةمرلا يذ تيب ىورُي امك هيلع ًاليلدو هل ًاريسفت ٌرماَّظلا نوكيو
 ٌرزاَج كيمو نيب سأَقب ماقف هب لال ىَسسْوُم يآ نا اذإ

 «بصتلا ةجولاو تقليم ب هرس مش ؛یسوم يبأ نبا علب اذإ :لاق هّنأك/

 دق كّنأل ؛ ؛كلذ وحن وأ ,كلقلا تهرَك ول لاق ُهّنأك .«كلّقلل» بصاتلا ٍلعفلا ريدقتو

 . ةف ينعت تنأو «أديز» ةرکأ انا :ل

 . ؟ 4 ١ص لبق نم دلجملا اذه يف هداشنإ داعأو ۱٠۲ص لوألا دلجما يف هجيرخت قبس (۱)

 ول :كلوق ىنعمب عوفرم هنأل هعفرب سأب الو «كلفلا نوعفري سالا : ع» :(ك) يف هدعب داز )0
 بصتنلا نييوحتلا رايتخاو «رودي نأ هعنم يأ «ءيش هقوعل هيعس تنأ ضغبم راودلا كلفلا
 . ةمدعب ام هرسفيو ؛ هلعاف مسُي ملام لعف كلفلل رمضي نأ زوجيو ءأطخب عقّرلا سيلو

 مس ال ع ~~



۸) 

 :ًاروفاك وجهي «لاقو

 اناسحإ هانعسسوأل ًاسفيض (اتداوزألكآلا اذٌناكون.١

 اناتهيو روز انع سوي  هُفايضأ نيعلا 2 اتتكل .؟

 الناياو هللا هاما انلبسانل ىّنخ ةه يلف ٣.

Kk Kk Kk 

 دقو ء(ب)و لصألا نم تطقسو 7١ ص (د)و 7 87ص (ك) يف ةعّطقملا هذه تدرو (#)

 . «هل هئاجه يف لاقو» :(د) يفو «ةمدقملا عم (ك) يف امك اهانتبثأ

 2748/4 ؛نايتلاو ء1۹4۰ ؛يدحاولاو ۱۷١/٤ ؛دمحأزجعمو ؛ 484 ؛هناويد يفةمّطقملاو

 A*/é. ؛ يقوقربلاو ۴۵ /؟ ؛ يجزايلاو

 س ¥ حس



 (*]( بابو

 دلل يعازحلا فسوي نب زيزعلا دبع ىلإ اهب بتكو .رصمب لاقو

 اهنوُيَع كاذب رر اهالي اهر سيَبليب تسمأ ایرَع ىَّرَج .۱

 ري ہور

 :"راقف ؛هرعش ذب. ساو وبأ اهركذ دقو صم نود ماَشلا ىلعأي : :«سيبلب»

 ِ و سمس وور ر

 نالوجلا ثراَح تارادق یس مش رفكف اود سیبلب لاح

 اكل اريرجل يِعوُيرَيلا | عْيَمت نب راتگ لاق ٠ يعاسملا ةدحاو :«ةاعسملا»و

 ةُبَضُقَت كاد ْذِإ َكَِيَدَج ىلع ًالَهَف بلاغ نبا كالع نأ انّيلع تبضُغ

 و رور ص #

 بروا لاّمعلا كادشف اخانأ هدج ةاعسم ءرلا ىعسي نيح امه

 س 24 كَ r ل مج ee هوي هل 3

 .حصقأ ىَلَو او رق انيع هب تررفو ,ركأ انيع هب تررف :لاقيو
 1 ر 28 ر 0 2 - ا

 ("اهنوفجو ىّلعلل اهابظ نوفج ًارهاس ناليع نب سيق نم ركارك .۲

($) 

0010 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(0) 

 : )راق .ٌةركرك اهدحاو ؛تاعامج :«ركارك»

 ٤/ ۲٤۹« ؛نايتلاو ء٥4٩1 ؛يدحاولاو ء٤/۱۷1 ؛دمحأزجعمو ء۸۸٨٤ ؛هناويد يف تايبألا

 ۳۸۱/٤. ؛يقوقربلاو ٤٨۸/۲ ؛يجزایلاو

 حدي لاقو» :(د) يفو . «يعازخلا فسوي نب زيزعلادبع حدمي لاقود :(ك) يف ةمّدقملا

 تدروو .«َسيلب ةيدابب لزن ماّيأ ةقادص هنيبو هنيب تناكو «يعازخلا فسوي نب زيزعلادبع

 طقف يناثلا تيبلا ردص دروأو . طقف «لاقو» :(ب) يفو .1/77ص (د) يف ةعّطقملاو ةمّدقملا

 . كلذ ادع ام طقسو «حرشلا ضعب عم

 .أطخ «ايرادف» هيفو 2711/١ ؛هناويد يف ساون يبأل تيبلا

 وأ ةعيبر نب زاتكلو .(برأ) برعلا ناسلو ؛(برأ) سورعلا جات يف عيفن نب زاّنكل ناتيبلا

 . (لهأ) برعلا ناسل يف ةعيبر نب يعبر هيخأ

 فصو يلاعملا بلط يف رهّسلاب مهنوفج فصو اأ . تاعامج :ركارك» :(د) يف هحرش

 . «كلذ لثمب مهفويس نوقج
 ؛ةغللا بيذهتو ء(عزخ) برعلا ناسلو «4487 ١/ ؛هناويد يف تباث نب ناس تيبلا

 تاو



  nا عاش 3 ك  2 rتدل مي ل - 5

 مهفويس َنوُفَج فّصو يلاعملا بلط ب رّهسلاب ْمهثوْمَج فصو انو ٌةريثك : يأ

 :("!رساَعُق نب ورمع لاق .لوقلا سّئاجتو ليثمّتلا ىلع كلذ لّثمب

 تيب هقّرانج ىلع حافي ًاسضيرَم أن ىرأ اذإ تکو

 :ديري امّنإو كانه َءاكب الو ءلوقلا ىّئادتيل .«تّيكب» :َلاق ««حاني» :ٌلاَق اًملف
 مدمج هر و

 .هيرشل ثتهجوتو ةنيشإ تذخأ

 ا

 ب اهنيعأ نوفج عم ةرهاس اهّنأكف ٠ ومب تدق نف منوي ون :لوقب

 .نويملا
2 

 وف ما موري م

 اهتيعمو اهثيغ ًالإوهامق فّسوي نب زيزعلا دبع اهي صحو .*

 اهئيزيال ةّلح فخ ديس مكو  ةَئْيبق ىّصقأ يَنْيَع 4 ناز ىت .4

 ؛(عزخ) ةغالبلا ساسأو : ١/ ٠٠١ ؛نيعلا باتكو ۲۸7/۲ ؛ةغللا لمجمو ؛ 0١

 نادلبلا مجعم يف يراصنألا بويأ نب فوعلو . 558 ؛قاقتشالاو «(عزخ) سورعلا جاتو

 سيياقمو :095 ١/ ؛ةغللا ةرهمج يف ةبسن البو . ناسح ناويد ققحم قيلعت رظناو «(رَم)

 .«لولح يف» :ىوريو .(عزخ) حاحصلاو ٤0/۲ ؛بدألا ناويدو ء١۱۷۷ /۲ ؛ةغللا

 .«عومجلاب» : :ىوريو

 هدشنأو 2174 4ص يناشلا دلجلا يف هداشنإ داعأو 1١7١ ٠ ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس 2600

 . ۲٩ص دلجلا اذه يف
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 نار اک ضرألا انج ایا قشمد ةَطوّقلا هاضم ُهَّنِإ :لاقيو

 “نامرلا نم عييرلا ةنزئمب ينافملا 4 ًابيط بعتشلا يناسغم ١.

 م - 3-5 0: 2 ر ب 26 ر

 “ناستلاو دّيلاو هجَولا بيرغ اهيف ييرعلا ىّتفلا نكتو .؟

 .سرتلاو

 و 2 5 ما مساعي م م6 م 2 7 3
 ٌةيرحلا بعشلاب ْنَم حالسو :حمرلاو فيسلا هحالس نأ ("[ديلاب] يسنعي

 7 رو هما 0 ت ره ل 4

 “نامجرتيراسل نامياس اهيفراسولةتج بعالم .*
 25 25 سا © را سا ل يرو 5 22 5 e - 51 مرا a را

 “نارحلا ّنِم َنُمرَك نإو تيشخ  یّسح لّيَحلاو انتاسرُف تّبَط .4

(4%) 

0010 

00 

(2: 

(4) 

(0) 

(0 

 ِهيبَّطُي ُهابَّطاو ءًاويط هوبطي هابطو ؛ ايَبَط هّيبطَي هابط :ٌلاقُي . تلامتسا : :«تبط»

 ٤/ ۲١٠‹ ؛نايبتلاو ءال57 ؛يدحاولاو ۳۳۷ ٤/ ؛دمحأزجعمو ؛001/ ؛ هناويد يف ةديصقلا

 TAT/f. ؛يقوقربلاو ٤۲ ؛ يجزايلاو

 ««|اذك] فلدلا ابأو سراوفلا ابأ هيدلو حدو «ةلوّدلا دضع حدمي لاقو» :(ك) يف ةمدقملا

 بعش ركذيو ءةلوّدلا دضع كلملا حدمي لاقو» :(د) يفو .«رفاو» :(ك) شماه ىلعو

 .«لاقو» :(ب) يفو .«نآوب

 . طقف تيبلا ردص (ب) يف دروأ

 هجولا بيرغ» :(ك) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف تيبلا زجع دروأ

 مهحالسو حمرلاو فيّسلا برعلا حالس نأ ديري «دبلا بيرغ نكلو ."فورعم ناسللاو
 .«ىوقأ لوألاو ءطخلا دارأ :لاقيو «سرتلاو ةبرحلا

 .رسفلا رشق نم ةدايز
 «[15 ؛لمتلا] ريطلا قطنم انمَلَع : ىلاعت هلوق لثم» : (ك) يف هحرشو . (ب) نم تيبلا طقس

 . «نامجرت ىلإ جاتحال ناميلس راس ول كانه ريّطلا ةرثكل

 . ديدش فيرحتب حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

~~ VYA~— 



 )اا

 :”ريثك لاق .ءابطا

 تمش موقلا سلجم © َتَفّلُخ ناو ير بقل بُ مَن تدفعنا

 : يس لاقو

 ميعُن هابط لوح نمرّصّْقأب ةليوط يلع يتأت ٌةَلْيَلاَمَو

 ضر يك د. 8 2#. مك e ك 9 و _- ممم يم م -

 :"!بلعت دشنأ .ءآلخ ٌةَقانلا تالَخ لثم .ًانارح سرلا َنَرَح :لاقيو .هاعد :يأ
 وو رد و ور و ړم هور يي ل
 اناكم تحِربامو اهيرضيو ودل نج عر اتتدحت

 انارح تباع دقق اهتّردب افههالع اذإ فّيدرلاب ُفصُعَتَو
 ار

 را اے تس م

 .لجر ىحر فصي/
 و 5 o a مه م .

 “نامجلا لشثمامهفارعأ ىلع هيف ناصقألا ( ضفتت انتودع 6

 2 5 يآ ع 5 7 015 2

 .سمشلا ءوض نم ناصُغألا “لح نم اهيلع عقب ام ديري
 - 3 - ما 2 رس سام 2 يما هاما م ا م ص ريب 7 -

 ينافك امي ءايضلا نم نئجو يىنع سمشلا نبجح دقو ترسف .5

 2 Li phe 07 قرر

 (لناتبلاّن مرت اريناند يبايث 2 اهنم قرشلا ىَفْلْأو .۷

 ىعمصألا ل دشنأو

 .اهعولط :اهّقرش :لاقيو ؛سمّشلا :قّرَشلا : :يحي نب دمحأ ساّبعلا وبأ لاق
 ا

 فق ؛ْتَّنؤملاو رّكذملاو ؛(لعت) برعلا ناسلو 33 ؛ هناويد يف ةّرع ريثكل تيبلا )۱(

(0 

(۳) 

(4) 

)0( 

(0 

(¥) 

 يف ةبسن البو ۹/١. ؛صئاصخلاو «(تمش) سورعلا جاتو «غ ١١7/7 ؛نييبتلاو نايبلاو

 .رداصملا يف اهدجت ةيراقتم تاياور تيبللو . ١/7 ؛ ءارغلل نآرقلا يناعم

 .۳۷ ؛هناويد يف ميحسل تيبلا

 . امهيلع رثعأ مل

 فارعأ ىلع عقي ؛ناصغألا للخ نم سمّشلا ءوض لأختي يأ» :(ك) يف تيبلا حرش

 . (ب) نم اهحرش عم (۵-۷) اتايبألا تطقسو . «نامجلاك ليخلا

 .رسفلا رشق نم باوّصلاو « «لظ» : لصألا يف
 . «اهعولط :لاقيو «سمشلا :قرشلاو ءىضم يذلا تيبلاك اذه» :(ك) يف هحرش

 . هيلع رثعأ مل
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 ةَلمةاملاةيششَواهْنَع ترف اذإ اهقرتش # سمشلاك

 6 يحي نب دمحأ نع ِنَسَحلا نب ٍدّمحُم ىلع ٌتأرقو

 بكع اهيف ٌةداَذلا يفق بظابظ اهل قرشلا عم ثتءاج

 :Ea ت 5و و Ir 5 5و 4

 .قرشلا باغ :لاقيالو ؛قرشلا علط :لاقيو

 )"( ذاوأ - 1 72 ُهَقو ةي 5 و 3 7 دل ری شتر 5-2 3 -ٍ 7

Ma hu” > * 

 :' يرتحبلا لوق وهو .بنعلا هفد ديري
e . ءاَنإ رّيقب ٌةَفقاو فكلاو اهنا 

 7 ٠ م ساهر ماش 3 ا ر

 “يناوقلا يدي 2 يلحلا ليلص اهاصح اهب لصي هاومأو ٩.
 0 98 0 0 ةة سم فر ماع هامل

 “ناقجلا ينيص درُثلاَق يبل يناّنع ىن قشمد تئاكونو.٠

 6 و صا مب 2 نايا 2ي ل ت د رع دما 2

 مده تناك ول :لوقي ب ثلا :«درشلا»و ٠ ءانركذ دقو قلو قیبا ميش :لاقي

 ىّفاجتو ,ةيدابلا لهأ نم َسيلو للم هنأ ينيص ٌراَنضَع ةاقجو وبكم ديرك يذلا

 : لاق .ىَدابّتو ءاهيف يّبنتملا

 ) ادر 5 ةةمعدم امحأ ةللكم اهتوُد بابلا قيال ة تفجأو

 باتكو ۳۲۳/۱ ؛ةغللا بيذهتو «(بكع)و (بظبظ) برعلا ناسل يف ةبسن الب ناتيبلا )١(

 . (دغو)و (بكع) سورعلا جاتو ۳١۷« /۲ ؛ميجلا

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۲)

 دورولا ريثك وهو «۷ ١/ ؛هناويد يف يرتحبلل وهو .اهّنأكف اهّثول ةجاجرلا يفخُي :هردص ٠(
 . هتدروأ يتلا ثارتلا بتك نم ددع ىلإ ققحلا راشأو « بدألا بتك يف

 .(ب) نم تيبلا طقس )٤(

 : (د) يف هحرشو .«ىدابتو» :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا دروأ (5)
 . «اهنع ينانع ىنثل بيطلا يف قشمد يناغملا هذه تناك ول :لوقي «ديرثلا :درّتلا»

 .هيلع شعأ مل (1)

 «ًاجورخ اهلج يتلا تايبألا هذهب ٌةديصقلا هذه نحمد :(ح) / ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۷)

00 



 ر قرر

 0 ناَحدلا يد ناريتلا هب ٍفيضل تفر ام يِجوُجْفَلُي . ۱1

 ري م ندع

 ,ججنيلا»و ٍجَجْنَلألاَو جوجنألاو جوجنلألا :ًاضيأ هل ٌلاقيو دولا : :«يجوجنليلا»

 :(9عمصألا ٌدشنأو . اذه ريغ تافّللا نم هيف ام انركذ دقو

 مضل ماسضهلا ٍجوَجْنْل ع

 هّنأكف دلا ناخد تیب ناخذو دوع فايضألل ُناريّثلا ؛ هب عقر يذلا دوو لوقي

 ,سايق ريغ ىلع ُنخا اود: :«ناخد» ع مج نإ : اولاقو ,ناَخَدلا يد بَّطَحلا يدع “اغ

 .a اندنع ة ةنخاد م عمج نخاود امَّنإو

 بضل نَمٌُنْخاوَنأيَحَص َتَرَددَغ يذلا رابعا ناك

4 
 :"يريشُفلا ٌةمصلا لاق. «ناخد» : ًاضيأ هعمج آي اولاقو

 ناخد موي عّيَرلا اهتز باق اهّنأك دايجلا ءام نم َءادرَجَو

 ه2 دم ر ق و عاش مر 2 ر م

 ن نابج بلق نع هتم لَحْريو عاجش بق ىلع هب لحي.

 هتأش نم ناك هل دسم طلاغريغ هّبسحأو «ميظع كلم ٍحْدَمل نافجلاو درت كذ اهيفو

 . «ةيدابلاب بسلا نونعي : ««لشثلملا» ءايرغلا هيمسُت اذهو «ةيدابلا قالخأ لاحتناو يدابتلا

 هحرشو . . يناثلاو لوألا دهاشلا ادع لصألاك حرشلا هب قحلأو «(بآ يف همامتب تيلا درو 00(

 كلاه :جاّجعلا لوقك بشخلا عضومب ءاجف «بشخلا يدوع وه يأ أيجوجنلي» :(ك) يف

 هناخدو دوعلا هبارت فيضلل هب عفر يذلا يأ :ةيشاحلا يفو .نيجّرعتملا يأ ءاجّرعت نم
 . «بشخلا يدوع وهف كلم وهأ َّّنلا ناخد

 .هيلعرثعأ مل (۲)

 .(ب) نم ةدايز (۳)

 تايبأ حرشو « ٠٤٥ /۲ ؛بهذلا نيع ليصحتو ء١٠ ؛ هناويد يف يدعبلا ةغبانلل تيبلا (5)

 . ٠٠١/٠١ ؛صّصخملاو ء(بضن) برعلا ناسلو ٤۸۵« /۳ ؛باتکلاو ۰۲۱۱ /۲ ؛ هیوبیس

 . «ناخدلا نأك» :ىوريو . ۱٤/ ٠٠١ ؛صصخملاو ء(نخد) برعلا ناسل يف ةبسن البو

 . 9١ص دلجلا اذه يف هداشنإ قبس (6)

 سنأي هنأ هانعم» :(ك) يف هحرشو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تببلا دروأ 030

 : كتاف يف هلوق لثم شحوتساو كاذ نم هسفن تفعض اولحر اذإف « هسفن [اذك] هب ىوقتف فايضألاب
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 تَفعضف متغا هنع اولحر اذإف .رورسلاب ُهَسْفن ىوقتف ,هفايضأب ٌرَسُي :لوقي
 روو

 rd رو ر * 5 . د يه 5 2

 'ناجدنبونلا ىلإ ينعيشي | لايخ اهنم لزي مل لزانم .٠؟

 ر 3 هم
 .كانه عضوم :«ناجدنبونلا»

 (ناّيقلا يتافغأ هّتباجأا اهْيف قرولامامحلا ىَنَم اذ 5

 ةّيِنْغَأ ةّيِنْغَأب الف ىّنفت :لاقي هينا عم ٌعمج «يناغألا»
0 

 مبرد ةَيْنْغَأ اِشدانل  ابصلاو نيبايرلاو ىدعسو ينارأ
 مساع

 لاق ل 2 *» با معا مام

 7 قجسماب عجسملو ؛ . هع اي ]

 :رخآلا َلاقو/
igو ا  

 مُيرتملاَهبايْعَيأل يناُغأ ينّرجأ ًءاَضقلا ينم ىَضَق ام

 .ةريثك ًاتاوصأ ةعبتأ مُك ءاتوص ُهاَّنغ اذإ ؛ٌةريثك يناغأ هرجأف هانغ :لاقي
 :("لءامحلا نب ب نيصحلا لاقو

 «[لاحرت فاسيضألا زسّمح اذإًالإ دلالو الوإ لام يف ءذرلا فرعيال

 0+ يبنتما ناويد يف تيبلاو

 «ناجدنبوثلا ةخسن يف» :شماهلا ىلع بتكو « ةحوتفملا ةمجعملا لاَّذلاب (ك) يف اهطبض )١(

 امهانطبضو . ةحوتنملا ةمجعملا لاذلاب ًاضيأ «ناجّدنبوُلا» (د) يف اهطبضو « ةلمهملا لادلاب

 طقسو .ىرخأ رداصمو ناويدلا ةياور يهو «ةروسكم ا ةلمهملا لاّدلاب لصألا يف امك

 . (ب) نم هحرشو تيا
 .ريخألا دهاّشلاو «لصألاك حرشلا ضعب دروأ هنكلو «2(ب) نم تيبلا طقس (؟)

 ىلإ فاضي نأ ئرحو ؛يورلاو رحبلا اذه ىلع ناتديصق هناويد يف ريثكلو « هيلع رثعأ مل (۳)

 .رسفلا يف ريثك رعشل هعبتت عم تيبلا ىلإ ناويدلا ققحم رشي ملو .نيتديصقلا ىدحإ ةمدقم
 ‹ ٤11١/١ ؛ةغللا سيياقمو « 58١/٠١ ؛ةغللا بيذهتو ء(ررج) برعلا ناسل يف ةبسن الب تييلا (6)

 . (ررج) ةغالبلا ساسأو ؛(ررج) سورعلا جاتو 177 ١/ ؛ةغللا لمجمو

 .«. . .ففختو» :هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس (5)

 .هيلع رثعأ مل (1)
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 2 م عد عود م 0 9 سس جمب

 ادرج انّلوح مُكلجحَو مكيناغأ متيس ثيح نيعمجلا كرتعمب

 )يرماعلا ريز نب شادخل دي دز يبأ رداون 4 يلع يبأ ىلع تأرقو
 اير نيا فر نا اهتنما ىلع ناك ئسعاذج برأ

 ريم ىر مد

 :"رونجملا لاق .«ناغأ» :لاقيف ٠ أضيأ ففختو

 ايناغأ ىليلب ينانغف ىليلب ين :لاق ىَّرسلا لوط نم لم اذإ

 ۳ سم ا - ور ےب ةه را مه مام

 د اناّيَّبلا ىلإ انو ىع اذإ مامح نم جوحأ بعشلاب نمو .6

 7 مرا مدنا فى
 .نوحصفيال مجاعأ مه :لوقي

 نادعاسبتم امُهافوصومَو ادج نافصولا براق دقو. 39.1

 ب امُهَّفاصوأ نأ الإ مامحلا نع ةّيناسنإلاب اودعَبف ؛سان بكشلا مجاعأ :لوقُي
 .(" دج ةّيراقّتم حاصفإلا مدعو ماجعتسالا

21¥ 

1۸4 

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(o) 

(0) 

 "!نامطلا ىّلإراّسي اذه نَا :يناّصح نوب بعبتي لوي
 قرار ممر

 ناتجلا ةَقَرافم مكملعو يصاعلا نس مدآ م كوبأ

 017/1 ؛ريبكلا يناعملاو 1۷۸ ؛ديز يب ر داونو ۰٥۷ ؛هناويد يف يرماعلا ريهز نب شادخل تیبا

 . لصألا يف امك هانتبثأو ؛ةلمهملا لاّدلاب «يعادج» ناويدلا يف هطبضو . 1۷ر

 .يورلا رحبلا اذه ىلع هلام ةرثك ىلع ىليل نونجم ناويد يف هيلع رثعأ مل
 مه :يأ» :(ك) يف هحرشو .لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 تناك نإو «حاصفإلا مدع يف مئاهبلاو شحولاك مجاعألا : يأ .نوحصفي ال مجاعأ

 .«ةفلتخم مهسانجأو مهماسجأ

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 مهتنسلأ ماجعتساركذب تيبلا اذه يبنتملا عيشي مل ول» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 : هلوق یمکل
 مام نم جوخ بْعّشلاِب نمو
 . «نسحأ ن وكي ناكو

 . (ب) نم اهحرش عم (۱۷-۲۳) تايبألا تطقس
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 07 9 مد م هما ل ياا سما وما ىاا# هما
 ناكملا اذو دايعلا نع تولس عاجسشابأ تيأر اذإ :تلذخقك .8

 9 3 م م هه 3 هام 4 9 401 2 0

 ينا سائلا هلام نم ىلإ  َقْيِرَط ايئدلاو ساستلا نإ.

 (')دوفاكل ًاضيأ هلوقك اذه
 er + ميد سل يي - 527 و 0 95

 بنيو مالكلا اذه نع شفا لزأ ملو قسيرطلا لاط هنكلو

 2 23 م 6 مص 2 . م م ١ ما سارا م تمار

 ناتس الي دارطلا م ّيِلْعَتَك مهيف لوَقلا يسن تملع هل ./

 نادي دضُم يِذِرْيَفل سيو  َتْرَعَو تعَتتما ةلودلا دضمعب .؟

 «ٌةلودلا»و :دضعو دضعو دضعو كضَع :متاح وبأ لاقو . ٌةَلودلا تعتتما :يأ

 .«ٌةلور» هلاقتنا یریال امو .هتاقتنا یری يذلاو كلما ج ٌةلودلاو .ةميزعلا ب

 داريا َنِماطَح الو  يضاولا ضْيبلا ىلع "ضيق الو 50

 نمم هريغ ةلودب ضرع د ءمانركذ دقو ؛ ءيّشتملا ُنّيللا وهو ,ندل عمج «نادّللا»

 ًاضيرمتو ًايفخ ًارمر ةّمالك َعَدوأو هتم اهل َدضعال هنأ ؛ اهيمحي الو اهنع بذيال

 :لاق هنأ ءًاناسنإ وأ ناك ٌةلود هل دضعال ْنَم عيمجب
 ومص

 نادي دّضَع يذ ريفن سَو

 7 000 اقول 75 7
 .زاغلإو ءاهد نم رعش 4 ىتؤي ناك امو ءاهريغ نم ةلود صصخي ملو

 “نوع وأ ركي برحلامويل اهتم ءاضعألا عضومب هتعذ .4

 ءاضعألا عيضاوم اهّنأل ؛ اهباقعأب "ع حامرلاو اهضباقمب ٌفويّسلا ُهَنعَد :يأ

 عضاومب ٌةلودلا تعد : دارأ َنوكي نأ ٌلمتحُيو ؛ٌنعاّطلاو براضلا ُكسمُي ثيحو ٠ اهنم

 )١( ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا ٤1۷ .

 ةيناتحتلا ةانثملا ءايلاو ةدحوملا ءافلاب (ضيف» :(ك) يفاهطبض (؟) .

 ) )۳«اهنع بذي ال» : هلوق ىلإ لصألاك (د) يف هحرش .
 ىلإ لصألاك (ك) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ‹(ب) يف همامتب تيبلا دروأ قفل

 .(هتلاحتساو» :هلوق

 .«اهركذ مدقت يتلا» :(ك) يف داز )٥(

SA 



 يتلا :«ٌناوعلا»و .2'!هّتلامتساو ُهّتبذتجا :«ُهّنَعَد» ىنعمو .حامرلاو فويسلا ّنم ءاضعألا

 .اهانركذ دقو ؛ىَرخأأ دعب ٌةرم اهيف لتوق

oيتاّكرْسَخ اَنَفَك ىّنكيامَو مّسم رَْسخ اَنَفَك ىَمْسُي امُق. !" 

 و

 «درج بارّذمو «ناجييرذأ» ةلزنمب نیبگرم نيمسا رس ضد نوكي نأ ةجولا

 ٌلوألاو هجو وهف «يمجعأ مسا ُهّنأل ؛ ؛هفورح تلاط ناو« ًادحاو امسا ةّثلعج ناو

 .ةثينكو هثينكو لجرلا تونك :لاقُيو .ىَوقأ

 نايعلا الوةتنعرابخإلا لو نب ُهُلئاضَف ىّصحُت 7

 “ناما نم عاجش يبا ضرآو ("افوحَو بر برك نم ساثلا ضورأ . ۲۷

 ى يفوز

 نم اًماف .بوعگو بك لم «سايقلا قيرط نم كلذ لوقأ «ضرأ عمج ج «ضورأ»
 ْنِم تعنتما دق ٌبرَعلا ناب حرص دق «هيوبيس» ّْنأ ىلع . .اهيذ وأ ملف عامّسسلا قيرط

 :لیق دقو .تاضّرأ : اولاق ا ءاّشلا» عمَجب اهريسكت نع اوتغتساو ««ضرأ» ريسكت

 رسكب نونسو ةنس :اولاق امك .رييفتلا نم برص اهدي ءارلا تفي ءنوُضَرأ»

 .ضرأ الو ضر :اولوقي ملو : هيوبيس لاق. نيسلا
As 

 نأل ؛ ًاعيمج فوخلاو بارلا نم ةلوبجم يه :لوقي «فوخو برت نم» : :ةلوقو
 اذهو بارلا نم تلبج امك هنم تلج دق اهّنأكف ؛ .اهقرافُم ريغو اهل ٌمِزالَم فوخلا
 َراص ًالِجَع هلاوحأ رثكأ ج ناك اَ :يأ .4لَجَع نم ُناسْنإلا َقلُخ»:ىَلاعَت ةلوقك

 اهّنأك حودمملا اذه ضرأو. ةانيصقتساو ىّنعملا ! اذه انركذ دقو ٠ ,ةلجَع ْنِم قولخم هناك

 .هلمع 2 دحأ ُثيعيال ُهّنأل ؛نامأ ْنِم ٌةفولخم

 :هتلامتسا :يرمعل ««هتعد»» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف اهدعبو .«هتلامأو» :(ك) يف )١(

 ىلع ء ءاضعألا يقابب همعدف ءاهدضع هلال ؛ ءاهنم اهايرب : يأ «ءاهنم ءاضعألا عضومبدو

 .«مجرا : :لاق مث ««ةلكاشملاو ٍبراَقّتلا قيرط

 طقف حرشلا نم ةريخألا ةرابعلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )00

 .«فوخو بون نم :ىوريو» :(ك) شماه ىلع )™

 . «ةلجع نم» : هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا ردص دروأ 0

 .۳۷ ؛ءايبنألا (0)

 وهالو «برعلا ةغل يف ًءاج «عمج ««ضورأ» : هّلوق» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 49

 ترو —



 "!ناعّرلاَو يناّحملاونإّنُعفد تاقث ماو تسب اذإ 9

 يسهو/ «ةونحم» : :تليق دقو ءيداولا فَّطعنم يهو .ةينحم 7 ةينحم مج :«يناحملا»

 قا ر ا لاق. ءارُملا اهاكح يي
 ifr لد مسوس رل

 بيخو نيمناغ ٍشوسيج رجم اهتز د كيب ١

 ابق .«ةانحم» ًاضيأ ءاج دقو

 ورورد و 2

 ربل ضعب نع هّضعب وبني مالك «فوّخو برت نما: هلوقو . هنسح هاوهتساو « حيلم

 .«هفرعأ أ الف اذه ٌراثكإ اًمأف ءرعشلا ةعانص بجوُتام اذه . ةلكاشملا

 . «بگرود : ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا ردص دروأ )00

 ةظفلل ينج نبا حرشو . «يح مأدو «ًادجن» هيفو . (للح) برعلا ناسل يف ةبسن الي تيبلا () ٠

 .فيحصت ناسّألا يف ام نأب ُنَّظلا ىلإ بهذي «ًأرجت»

 . لوألا دهاشلا ادع «لبجلا فنأ# : هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو ؛«(ب) يف تيبلازجع دروأ (۳)
 عقد اهبلطل اهبلطل ءاج مث ءةعيدو لجرلا عدوأ اذإ دلبلا اذه نمأ نم :لوقي» :(ك) يف هحرشو

 اهنأل هتعيدو ذخأيل اهيف ةيلاعلا يهو ناعّرلاو ؛لابجلا ا داهو يهو دشرأ يأ « يناح ا ىلإ

 فقو» هيف ءاج كلمت متاخ (ك) شماه ىلعو .لثم اذهو ذخؤت الف ؛هنمأ نم ةحورطم

 . ۲۱۳۰۰ ةنس هانب ناميلس نبا هاك فسوي

 ةغالبلا ساسأو «ء(انح)و (رزأ) برعلا ناسلو « ٤٠۵ ؛هناويد يف سيقلا ءيرمال تيبلا )٤(

 بيذهتو ء(ررج) برعلا ناسل يف ةبسن البو .(انح)و (رزأ) سورعلا جاتو «(ممض)

 .(ررج) سورعلا جاتو 25417 /11و 4777/١١ ؛ةغللا

 . ٠٠١/٠١ ؛صصخللاو «(انح) سورعلا جاتو ؛(انح) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا (5)

 .رداصملاو (ب) يفامب انذخأو «ةمجعملا ياّرلاب «بّرما» لصألا يفو

 ام



 لّلَحْلابرَلااهتمهب َدّيجو | ًالَفاَو بّرَقلا نم ةانَحَم لك ىَقَس

 .هيفام انركذ دقو ءلبجلا فأ وهو ,نعر عمج :ناعرلاو
 م تم م امس 0

 .ًادحأ اوُفاَخَي ملو ءاهيلع اونمأ نكامألا هذه 2 مهّتعتمأ راجتلا كرَت اذإ :لوقي
 رورو رب

 "!يناّرَت امأ رمي نمي حیصت باّحص الي نفوق تن تکا. ان

0000 

 3 !ناوسعفأ لص مسّصأ لكي يفرشم ضس«بأ لک اقر ۳1

 ,لالصأ لصُل االق ن إ :لاقيو :ٌةيهادلا هب ةّبشيو ,تاّيحلا نم برص : :«ٌلصلا»
0 5 

 ىرفنشلا لاق. اود ٌةيهاد : يأ
 و

 لص مسا ثقي ىف ةر طا مكا توم حشری قرطم

 . (ب) نم اهحرش عم (۳۰-۳۲) تايبألا تطقس (۱)

 .«يعافألا اركذ ناوعفألاو « تايحلا نم ٌبرض لصلا» :(د) يف هحرش نم دروأ 00

 ةسامحلا حرشو 2474/1 ؛يقوزرملل ةسامحلا حرشو 77 ؛هناويد يف ارش طبأتل تيبلا (۳)

 ء١١٠١ /؟ ؛نييدلاخلل رئاظنلاو هابشألا يف ارش طبأت تخأ نباوهو] ىرفنشللو 715 /۲ ؛ يزيربتلل

 ملعألل ةسامحلا حرشو «۲۳۲ «يقيلاوجلا ةياورب ةسامحلا حرش يف ارش طبأت تخأ نبالو

 . ۲۹۸ /۳ ؛ديرفلا دقعلاو 2007/١ ؛يرعملل بوسملا ةسامحلا حرشو « 01-9 ١/ ؛يرمتشلا

 نكلو .«حيحّصلا وهو» : يزيربعلاو يقوزرملا نملك لاقو ءرمحألا فلل ةديصقلا تبسنو

 ريغ ةديصق رمحألا فلخ نأ ايأرو « كلذ ريغ ىلإ ابهذ (رئاظنلاو هابشألا) امهتسامح يف نييدلاخل ا
 . 1137/7 ؛نيّيدلاخلل رئاظنلاو هابشألار ظنا .هلاخ وأ ىرفتشلا ةديصق رحيو يور ىلع هذه

 يذلا تيبلا اهنم يتلا ةديصقلا نم تيب ىلع 414/7 ؛ءيلآللا طمس يف يركبلا قلعو

 نب فاح آرش طبات تخأ نبال نإ : ليقف «رعشلا اذه يف فلتخا» :لاقو « ينج نبا هركذ

 دقو «رمحألا فلخل هنإ ليقو ‹ ىرفنشلل هَّنِإ ليقو ؛هتلتق ليذه تناكو «هلاخ يثري ةلضن

 .6بعص طغو ةديصق يهو ءًارش طبأت ىلإ بسن

 وأ ارش طبأتلو .۳۹ ؛ةيبدألا فئارطلا يف رمحألا فلن وأ هتخأ نبالو وأ ارش طبأتل وهو

 رعشلا يف ارش طبأتل هلحنو رمحألا فلو ۳٠۷. /0 ؛ديرفلا دقعلا يف رمحألا فلخل

 . ۷۹۰ /۲ ؛ءارعشلاو
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 زجارلا لاق . يعافألا رَكَذ :«ناوُمْشألاو

 يفر نأكف : :يأ ,ةّيقرلاب ٌةّيحلا ءاوحلا رهقي امك فويسسلاب , داسقلا لهآ رهقي :لوقي

 .فيسلا ريغ ٌةَيقرال : يأ مَمّصلا َككيدحو فيلا َكُباَتَع :لاقي امك :فيسلا هنم هريغ

 ناوُهلا نم ميركلا لالا لَو هاد نسم هال يقر امو.

 و + رو و 52
 يذلا هلام :انهاه اهب ينعيو ءاهانركذ دقو .«ُةَوُهَل» اهتدحاو ءاياطعلا :«ىهّللا»

 .هّينفي وهف ؛هايإو هالَخ دق :يأ ءهئاخس ْنم هلام يقرّيام هناك هيطعي ْنأ هنأش نم
 3 2 ۾ مم 0 مام 27 .ه ما

 يناضّتلا ف يقابتلا ىلع ضحي يرمش سراف فارطأ ىسّمَح .۳

 اذهو نوقاب/ هكاقبب مكتاكف .مُكرْكَذ ىقبيل مُكَسْمْنأ اونا : :هباحصأل لوقي : :يأ

 هدشني يبنتملا ناك اذك ؛عضوم وهو .هرمش» ىلإ بوسْنم :«يرمش»و :قورطم ینعم

 ليصحتو 877/1 ؛هناويد تحلم يف جاّجعلل اتايبأ ةثالث نم يناثلاو لوألا امه ناتيبلا )١(

 وأ يرييدلل وأ يسبعلا رواسمل وأ يسعقفلا نايح يبأل وأ جاجعللو . 7١1/7 ؛بهذلا نيع

 241/5 ؛ةيوحنلا دصاقملاو : 5175و 5160و 5١١/1١ ؛بدألا ةنازخ يف سبع ينب دبعل

 يسبعلا رواسللو . 417/7 /7 ؛ يئغملا دهاؤش حرشو ء۸/١1۲ ؛بيبللا ينغم تايبأ حرشو

 .784 ؛للخلاو ء(زمض) سورعلا جاتو «(مزرع)و (مزرض)و (زمض) برعلا ناسل يف

 يبألو 1١1/١. ؛ هيوبيس تايبأ حرش يف يريبدللو 1417/١. باتكلا يف سبع ينب دبعلو

 وأ يسبعلا دنه نب رواسملو 1٠۷. ؛رعشلا رئارضو ٠١/ 74٠+ ؛بدألا ةنازخ يف ءاّنح

 ش . ۲٤٤/۲ ؛حاضيإلاو هيبنتلا يف يسعقفلا ناّيح يبألو

 2187 /1و ٤١١/١ ؛بارعإلا ةعانصّرسو ١/ ٠٠١١ ؛رئاظنلاو هابشألا يف ةبسن البو

 (عجش) برعلا ناسلو ٠۳٠٠ /۲ ؛ينومشألا حرشو ؛١/107 ؛هيوبيس تايبأ حرشو

 254١/١ ؛فيرصتلا يف عتمملاو ء۲۸۲۳ /۳ ؛بضتقملاو 1۹۹٩ /۲ ؛بيبللا ينغمو «(معجش)و

 (عجش) سورعلا جاتو :740و711 /۳و ۳۳۱/۱ ؛ةغللا بيذهتو 254/7 ؛فصنملاو

 ليوأتو 21١7/17 ؛صّّصخملاو ء۹١٠۱ /۲ ؛ةغللا ةرهمجو ؛(مزرع)و (معجش)و

 حرشو « 47١/7 ؛صئاصنخلاو 1١/7« ؛ءارفلل نآرقلا يناعمو ٠۹١ ؛نآرقلا لكشم

 فصرو «*6 ؛ يجاّجّرلل لمجلاو é٤ ؛ يتامرلا هيجوتو ؛ ١86/7 ؛ يجاجرلا لمج

 . ٠١١ ؛ةرورضلا يف رعاشلل زوجي امو ء٤۳۷۴ ؛ ينابملا
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e 9 28 و 3 #3 85 2  

 .نيشلا رسكب .«يرمش» :ديز وبأ لاقو ,نيشلا حتفب

 يناثُكاَو ثلاثا برّض ىوس | ايانملا بارطأ جاه بري .*4

 “ناّلمقيحلا شير َنادلِبلا اسك يصانعلا ف مجامّجلا مد ناك ٠.

 r) 7 ا ی 2: رم ت م و ع 8

 ٠ امجنلا وبأ لاق .سأرلا يحاون 2ے رعشلا وهو .ةوصنع عمج :«يصانعلا»

 هقدر
 يصانعلا طمشأ يسر سمي نإ

 وبأ دشنأو .«3 «ةيصتع» :اولاقو .حصفقأ حّتفلاو ٠ «نيعلا مضب ب ةوصلع : :اولاق دقو

 007 | ٌنادَّقَو نب باتل ریز
 رولا يصانع ت تحت فَلا اذ ا بيش ينا ألا راک

 ےک
 032 مرک 4

 :هل لاقيو دو جاردلا ركذ :«ناطّقْيحلا»و .«ةيصْنع» ةدحاولا نأ لضفملا معز :لاق

 : راق .«ٌطقّنحلا»و «ناطقتحلا»
 9 ا ن ةَ | 5 0

 .ديدش فيرحتب نكلو « لصألاك حرشلا بلغأ هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )١(

 ركذ ناطقيحلاو «رعشلا نم ةلصنلا ىه يهو «ةوصنع عمج : : يصانعلا» :(د) شماه ىلعو

 ال يأ . سرلا يحاون يف رعشلا ةيصنعلاو ةوصنُلاو ةوصنعلا» : (ك) يف هحرشو . «جاردلا

 . «جاردلا ركذ : ناطقيحلاو . ءاوهلاو حايرلا يف مهروعش تقرفتو مّدلا اهباصأ

 .دلجملا اذه يف هجيرخت قبس (۲)

 نأ يبارعألا نب باركذو» :لاقو ؛(ينف) برعلا ناسل يف يسودّسلا نادقو نب بابضل تيبلا )۳(

 انطبض دقو .(نقأ) برعلا ناسل يف ةبسن الب وهو . يوُهّطلا دقاو نب بابضل تيبلا اذه

 . لصألا يف درو امك مسالا

 :همامتب تيبلا (4)

 حّيَسْلا ناطقيحلا رهظكفيصخ اهثطبو ةارّسلا ءاردك ذولا نم

 سورعلا جاتو «(طقح)و (ذوه)و (حيس) برعلا ناسلو «170 ؛هناويد يف حاّمرطلل وهو

 :ىوريو ۲٤۲۹/۱. ؛حاضيإلاو هيبنتلاو «(طقح)و (حيس) حاحّصلاو ء(طقح)و (ذوه)

 . ةيناقوفلا ةدحوملا نونلاب ال ةيناتحتلا ءايلاب رداصملا يف وهو . «رهظك» لدب «نولك»

¥۳4 - 



 و و مب مي

 میسر نم مرو ش تطقاست دق الا هيث ةرثك نم : :يأ ططَحلا : :يأ
 وکو

 داوس اهتيب رمح يهف ٠ 2 ! [جارُدلا ۽ شير نولك ضرألا تراص دقف] دلا اهيلعو

 ناسا قّدَحلا نم َتّقاَخ امل  اهُيف قشعلا بوُلق تحرط ولف.
 7 مور همم 2 مهر رە 1 ر م

 ناهر يرهمالو هيلبشك ريزه ىلبشەلبقرا ملو.

 :("!ةّمّرلا يذل يلع وبأ اندشنأ .ُبُداِجَّتلا :«عزانتلا»
 ا ولور

 : اردحت اهّيف سما ءايآل ىَرَت ٌةوحَو درو نانول اهعّزانت

 .هانركذ دقو مّركلا صلاخلا :«ناجهلا»و
 ر دوور و 0 . - م م

 ناللف2احمرقدناللف اعامتساهسلاجم 2 رثكأو ۹

 «!ناوألا لبق اهي اَقلَع دقق يلاملاا ير "اياد لوأ ./

 :"!قدّؤرفلا لاق .بّرَعلا مالك نم يصف اهمالكو .رّْثُظلا :«ةيادلا»
 و ميش 7

 درب مو نحس لگ نم اهتمي اهّتْيَير تال تا یاد يير
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 .(ب) نم ةدايز

 .(ب) نم اهحرش عم (۳۹-۳۹) تايبألا تطقس

 . ۹۰۸ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس

 اهاورو .اهحرشيس اذكو «نايبتلاو ناويدلاو (ب)و (د)و (ك)و لصألا يفاهاور اذك

 .«ةياد» :اهاور حتفلا ابأ نأ ىلع صنو ««ةيأرد : يدحاولا

 يف حرشلا دروأ دقو .قدزرفلا تيب رخآ ىلإ حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا ردص دروأ
 ات اقّلعت قلعتم حرشلانأل انه هانقحلاو «(ب) يف امب انذخأو ء(١٤) تيبلا دعب لصألا

 )٤١(. تيبلا ال تيبلا اذهب

 «(اود) برعلا ناسلو «(ىود) سورعلا جاتو ؛ ۸۲/۱ ؛ هناويد يف قدزرفلل تييلا

 .۲۹/۱ ؛صّصخملاو

 مس ة/ ع ىلا



0 
 لاقو

FT F3 +2 سا »7 03 لنص ر لح # 

 ردت ا تیاد تحبصاسُم روه د ةَلفَطم هّيلإ تءاج

 ("اوربقألا رّيمألا ٌنيأاَتياَداَي

 ساه سرب 2 م

 د اناَع كفوا باص ُةَفاَشش الالقوامهف ةّظْفَل لوأو.

 ؟ناتّتْا اهَعَم تدب دَقَوَفْيَكَف نيم لك هبت سمشلا تنو.

 ٍنادّاحَتي ًالوامهتوضب | ايُحُينُيرَمَقلا ةّشْيع اَشاَعَف

 . اذه ےب ام ىّضم دقو ءرّمقلاو َسّمّشلا :نيرمقلاب ينعي
 نالثقي نم ىَوِس اَكِرَوالَو يدامألا كلم ىوس اكتم دلو.

 “نايسْيتأ فورح يءاي ةت ةارتاكودعا تبا ناك.

 نب يلع وهو ,ةديصقلا هذه لاق تْفو ٌزاريشب همم ًارضاح ناک ْنَم ينئدح

 ناكول :لاقو «يلإ تقتلاف : لاق «تيبلا اذه ىنعم نع لتس دقو ءيرصبلا ٌةَرمح

 ٌرْيِصحَت نايسينأ نأ : هانعمو . ةينُكلاب ينينعي ؛ مهل هرقل انهاه الق وبا انقيدص
 8 وك ل لر دمه مرد رع

 ةّنرْثص اذإف ٍرثَصُم ريغ ربكم مسا وهو .فرحأ ٌةسمخ هفورح ددع ناسنإو ,ناسنإ

 اذإ كلذكف انعم رُفَصو ؛هفورح دع تدازف 3 ناسین : :تلقف ,نيعءاي هيلع تدز

(1) 

(۲) 

(۳) 

(é) - 

(6) 

 يف اهطبضو «لصألا يف امك «ركوهت» انطبضو .۲۹ ١/ ؛صّصخملا يف ةبسن الب تايبألا

 . ةلمهملا لادلاب وهف ناك نإو «ًالصأ اهل دجأ ملو ؛ةمجعللا لاذلاب «ركذهت» صّصخملا

 برعلا ضب اهب قطن دقو «يِمَجَع ُهُلْصأ : : (ةياد»» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . «حتفلا دعب

 . (ب) نم حرشلا عم )٤١-٤٤( تايبألا تطقس

 .ريغصتلا يف اداز امنإ نايسينأ يءاَي نأل ؛ مهتدايز ناصقن كريغ دالوأ يأ» :(ك) يف هحرش

 نم لصألاك (د) يف هحرشو .ةريقحلا وهو رتا يف لخدي ملف هفورح يف داز ناک ول يأ
 نم حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلا دروأو .ّصَنلا رخآ ىلإ «. . .نأ هانعم» : هلوق

 .هيلع دازو ءّصّنلا رخآ ىلإ 2. . .نأ هانعم» : هلوق

 «. . . اذه ريسفتو» :(ب) يقو «هانعم» :(د) يف

¥4 = 



 نيصقان هددع 2 نيدئاز © ناک امهب ودع هرئاكف «نانبأ هلو ودع جودمملا اذهل ناك

 هفورح مدع ب اتداز دق نايسينأ يءاي نأ امك(" هردَق نع امهفّلختو !امهطوقسسل

 ف ![هنم اتصقنو هريقحتو هريغصتب اتداع امهّنأ پب

 ناسنجلا ىنإ نانَّجلاه يدوي ءاير الي ءانثلاك ءا.

 نامي بضع و كنم حصو دنرفإو هتم تحّبصأ دق.

 ينام الي مالكلاك ءاده اوئاك سائلا اذ مكوك الوو ۸

 :"!اضيأ هلوقك اذه
 و م دے هتك ور 9

e»هانعم تسئأو لظفل رمهدلاو هه  

 . «انوکیلف» :(د)و (ب)يف ()

 .(د) نم «امهفلختو امهطوقسل» تطقس (۲)

 نال «هتعاتصب قاتلا دنع رعششلا بويع نماذه» : : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف اهدعب (۳)

 نَظ هب ب نط ولف / ٠ «يمجعآك لَم ةّصاخو «همهفيال هريغو وحلا يف قرذُلا هّمهفي اذه
 بس اذه ناك نامّرح وأ لقب هلَجاعف ءسال ءاجهلا نّيمْكَتْنَم هل قبس امل سلا

 جرخي اذهو «ُكحْلْلا اُلاَقلاو «ْبجْحْل ينافاو برا ىلوألا : : تاقبط ثالث رعشلاو
0 

 . (مهفيال هال «ثالّلا نع

 هيفكي ناكو ؛نايسينأ فورح دع مل يرعش تيل» :مهدحأل قيلعت نميألا شماهلا ىلعو

 . ٠ . .هيف هريخصت وهو :لوقي نأ

 .(ب) نم ةدايز )٤(

 . ۲۳۸ ؛هناويد يف يبنتملل وهو ؛هابشأ كوري ملام سالا :هردص ()

“VEY - 



  aaتوب ١
 ("!ءاهلا ةيفاق

 يف ةرابعلا نكلو .«ءاهلا يور ىلع ًاضيأ لاقو» :(د) ينو .(ب)و (ك)و لصألا يفاذك (1)

 نيتيبلا ىلع (۲۸۲) ةديصقلا (د) يف مّدق ثيح (۲۸۲) ةديصقلا لبق تءاج دق (ب)و (ك)

 . ىرنس امك «ءايلا» يور تحت (ك) يف (۲۸1) نيتيبلا دروأ امنيب (181)
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۸1) 

 : ابو رئاشعلا ىبأ دج ةلودلا فيس َرْكَذ دقو لاق
 ةر 4 ت هام لآل روا م رے

 “يمت نم ءامتلاوِلَوو هيف تئكام نْيزيَحلاِبلْعَأ.١

 وک سجل

 تلدبأف ««زوُيَح» : :ةّلصأو ٠ ءعضوملاو ناكملاّوهو روحي راح نم «ٌلَعْيَ» :نيحلا»

 يبأ لوق كيو ءزمهلاب ؛زئ ٌزكايَح :هي هيوبيس لوقب ةعمجو ةنكاس اهّابق ءايلا عوقول ءاي واولا

 :ىلع «هيمني» : ًاضيأ ىَّوَرُيو ُهَمَّفَر: :يأ هللا امت :لاقُي .هيلعت :«هيمنت» .زوايح :نسحلا

 )بلاط وبأ لاق هَل يهو «هللا هامنأ

 لصاخلا مارك ءابآٌر علا ىلإ ُمُهاَمْنِلْيِم ريغ مارك لاجر

 مما و 0 رر

 ) ةسيبأو هدسج نود ةيند هوبأو ةهدج تن يذلا د.۲

 ٌبرقأ تنأ: :لوقي . َةَتَبلا ٍنونم ريغ ايندو .ًانونم ايندو ُةيند هّمع نبا وه :لاقير/

 .هدجو هيبأ نم هيلع ٌفطعأو هيلإ

(01) 

(۲( 

(۳) 

(€) 

xX xX xX 

 2757/4 ؛نايبتلاو ۷ ؛يدحاولاو AEE / ؛دمحأ زجعمو A4۹ ؛هناويد يف ناعيبلا

 . ۳۹۷ ٤/ ؛يقوقربلاو ؛۷۳ /۲ ؛يجزايلاو

 . بيطلا وبأ لاقف «هابأو هّدج رئاشعلا يبأل هللا همحر ةلوّدلا فيس ركذو» :(ك) يف ةمّدقملا

 .اذإ ءايلا عم خسانلا اهدروأ اذامل يردأ الو .«ةّيئاه هذهو

 نيسحلا رئاشعلا يبأ دجو ءهابأو دج رئاشعلا يبأل ةلوّدلا فيس ركذو» :(د) يف ةمّدقملاو

 .«لاقو» :(ب) يفو .«بيطلا وبأ لاقف « ةلوّدلا فيس مع نادمح نب
 .دهاشلا تيب ادع لصألاك حرشلا هب قحلأو «همامتب (ب) يف تيبلا دروأ

 ١١, ؛حطابألا خيش ناويدو ء١١٠١ ؛بلاطملا ةياغو ءالا* ؛ هناويد يف بلاط يبأل تيبلا

 . فيرحت «لصافملا» اهيفو 274 ؛ءابدألا ةرهزو

 .«ةّنبلا» : هلوق ىلإ حرشلا ضعب هب قحلأو «(ب) يف تيبلا دروأ

 العهد



A۲7 

 :رَقَس دارأ دقو ,رئاشملا ابآ عدوي ءالاجترا لاقو

 ا مم تاو طظ رهدلاو هاب كوري ملام سال١

 .« مس هم

 ال كّنأل ؛كب اوفلتخا كْوأر اذإف ضف ْنِم ٌمهضعب بيرق ْمُهَلك ساّنلا : :يأ

 : امت يبأ لوقك اذهو .كل ٌريظن

 لّبَقلاِب لوحلا ةَبشأ ام ٌةيساوس

 كمي فار عب سنو ارض "تناول
 مرر هر رر ر 7 مااس 15 .

 "اس ماحَت هئاسرْفَريعأ جرح قزأم لك يذلا يدفأ.*

 لرل

 2 «ءاهلا»و . ًاضيأ ّن قيض :«جرحدو هركذ یضم دقو ؛برحلا  ٌقيضُلا :«قزأملا»

 ةّلصلا داع وهو «يذلا» ىلإ ٌدوعت «اماحت» كب «ءاهلاو» ««قزأملا» ىلإ دوعت «هناسرك»

 .هنم ل يذلا
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 ‹ ٤/ ۲٠۳ ؛ناييتلاو ۳۹۸ ؛يدحاولاو ء١٥ /۲ ؛دمحأزجعمو «۲۳۸ ؛هناويد يف تايألا

 . ۳۸۹ ٤/ ؛يقوقربلاو ‹ ٤٤١ /۱ ؛يجزايلاو

 وبأ دارأو» :(د) يفو .«ًالاجترا هعّدوي لاقف ءًارفس رئاشعلا وبأ دارأو» :(ك) يف ةمّدقملا

 .«لاقو» :(ب) يفو .«هعادو دنع بيطلا وبأ لاقف ًارفس رئاشعلا

 . (ب) نم امهحرش عم (1و ۱) ناتيبلا طقس

 «لوحلا» طبضو . 6 / ؛ هناويد يف مث يبأل وهو « مهمعزب مارك وأ ماغط مائل : هردص

 ىلع امهّمضب لصألا نع ءانتبثأ ام باوّسصلاو «فاقلاو ءاحلا حتفب ناويدلا يف «لبقلا»و

 .ردصملا ال عمجلا

 .«كيفو» : (د) يف

 :(ك) يفاهتحت بتكو . فلألا ةزمهو ةيناتحتلا ةدحوملا ءابلاب «سأبلاو» : (ك)و (د) يف

 ا . «ًاضيأ ساّئلاو»

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 - ال5 ¬



 "الجر يِبَكلا ىَتْعَأَو هيف اهطحسوأ نيسسحلا ةاسنق ىلا ٤.

 ك ا م ۰ 0 72 e تدع رمل 3 ِ 5

 تيبيلا لثمّوه :لاقف ءاذه ىنعم نع هتلأسو .قزأمللا !ذه هلل :ىأ «هیف»

 :"رخآلا
 را لوا سس 2070 قف

 مهنم رخآب اهَموَقَف ىو سراقب ًةانقلا ی ىرشمأ اميرلو

 يمكلا ىلعأو ءامالعأ اهّطسوأ ٌراصق ؛ًاسراف اهب َنعَّط ان ٌدانقلا ت تنا دق :يأ

 :("”سيقلا ٌؤرما لاق امك ءهالجر ("اتصَنشُم هجرس نع بلقنا دق هلل ؛هالجر

 لئاسشلا بحئكخلاك م ُلجرأ م ضيبلاب مصوُتعَت

 "طوفان ُمهتامنسلأب ةحئادم اتياوُكَأ دشنت .5

 ا !اهتدجل عقعقتت :يأ/ ا

 "اءانيع هيعمسسم نسمع ُهْشَنْعَ اهب مسصألا ىلع اسْنرَرُم 5

 3 و 5 4

 ."0[اهتوص نع اهتسح هانغأ َبايّثلا مصألا ىأر اذإ يأ]

 : هلوق لثم اذه» :(ك) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامعب ثيبلا دروأ 0(

 ءاهالعأ اهطسوأ ناكف «تنيالو «تّجّوعاو ةانقلاب نعط اذإ ينعي «ًةانقلا رطأ امرلو

 . «لئاشلا بشخلاك مهلجرأ :هلوق لثم بلقتا ال ٌهالجر يمكلا يف اهالعأو

 1 . ىرخأ ةياور يهو ؛«رطأ» هيفو ۲۲١. ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا )0

 . (اصش) ناسللا رظنا . ىلعألا ىلإ اتبلقنا هالجر تصش (0)

 . كرعم ىدل مهانكرت یّتح : هردص ىوريو ؛ 140 ص يناثلا دلجلا يف هجيرخت قبس (4)

 . لصألا يف ةدراولا ةرابعلا هب قحلأو (ب) يف همامتب تيبلا دروأ )0(

 ريسفت يرمعل اذه ءٌروجي الف ةعققش عقعققتت نكت مل نإ : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )030

 ءنالُف عّلخ هذه : اولاق « اهّسحو اهّقَرش رسالا ىأر اهاتسبل اذإ :وه امّنإ ءاننامز ءاملع

 1 .؛ُهنَحَدم دق كلذب اهّنأكف

 بحاص ةرّسف ام ريغ تيبلا اذه يف لجّرلا رس دق : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۷)

 . (ب) نم تيبلا طقسو .«باتكلا

 .(ك) نم ةدايز (۸)

 ~~ العال —



 “وج نك !نلن ولو دعب لاي بكاوكلل راخ نم ناحبْس.

 نيب نل ولو هدشنأ انآ :لاقف ؛ةروهشملا ةغللا ىلع ءنوثلا ركب هيلع هٌتأرق

 هّلاق يذلاو نلف ب «َنَلعَض» سبتل ال ثرسك ولو .َنْلعُف هنا ملعأل ,رسكلاو مضلا

 ُهاَيِإ ينعاب يأ .مامّطلا تعب دَق :مهمالك نم ةلكمو ,ميقتسُمم طايتحالا نم هَجو

 :لوقيف مش ْنَم مهنمو ءابلا سكب تعب دق : :تلق ؛عئابلا تنأ كنا ثدرأ اذإف «يريغ

 20 روا م حو

 يبأ ىلع تأرق .عوبو لوف :لوقيف .واولا اهعبتيو ,ةمضلا صلخي ْنَم مهنمو ءعيبو ليف
 :(!بكعت بعت سابعلا يبأ نع ءٍّسَحلا نب دمحم ركب

0007 

 :ًاضيأ دشنأو]

 "لتتم عاجلا ٍٍقُتعَو ّلَجلا ديدش داه ىلإ مك

 8 2 نفع ماما رع د م مر ورم
 ¢ انفو هدوج هَصاَصَن هدي 2 سومشلا ءوُض ناكول.4
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 : ةر ةمرلا يذ ٌلوق هنمو . ةقّرْف : :«ةعاص»
 ا م يآ ف و ير عم e چ 2-5

 برحلاو هاريجه ليولاو نهصئاخف ٌةبلاغ رادَمألاَو ًاطخأف یر

 :رخآلا لاقو]

 نبا ريشيسو «ماللا مضي (د)و (ك) يف اهطبضو .مآللا رسكب ناويدلاو لصألا يف اهطبض

 . حرشلا يف ةلأسملا ىلإ ينج

 .ديدش فيرحتب نكلو «لصألاك حرشلا لماك هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 ٠٠٠« /4 ؛ةغللا بيذهتو ء(لوق) سورعلا جاتو ء(لوق) برعلا ناسل يف ةبسن الب ناتيبلا
 انطبضو . (تأدتباو) سورعلا جات يو . 56٠/١ ؛فصنلاو ١/ ٤٥ ؛بستحملاو

 .امهحتقو ءاحلاو ءاّرلا ديدشتب «لاّحرلا» رداصملا بلغ أ يف يهو «لصألا يف امك «لاحرلا»

 جاتو ۱ ؛ةخللا ةرهمج يف يوما ىلا نب لدنجل نانيبلاو .(ب) نم ةدايز

 (للخ) برعلا ناسل يف ةبسن اليو . 15٠ /4 ؛نيعلا باتك يف روظنملو .(للخ) سورعلا
 . (للخ) حاحّصلاو ؛(للخ) سورعلا جاتو ١/ ٥۷۲ ؛ةغللا بيذهتو ء(لهم)و

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 . 16ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قبس

~~ VEA ~ 



 0 رواش ع يو 8 4 ل 2 ت

 عوصي ْنَم مهنمو اهوعاصف ريح دنم لمارألا اهفتكت

 :"رشب لاق .هّكرحو ةقلقأف :ةمجعُا داضلاب «ةَعاض» اًمأف
 م مو

 عوضُم هَل ُداَؤوُفلا ةَئتْنَحا ًاقْوَص نِيتلعلا ةرادب تعم

 نيو قرر رص قور م رو

 هايندوه نعيد عدوم هدو نم لُك الحار اي.

 هع ع م ما ةه ر سا . 5 5 5 .

 هلا كَداَرزَف ازم كيف مرنم هارتاميف ناك نإ ٠

 . هيلع رثعأ ملو ,(ب) نم ةدايز 0010

 55/17 ؛صّتصخملاو ؛(عوض)و (تلق) برعلا ناسلو 117 ؛هناويد يف مزاخ يبأ نبرشبل تيبلا_ (۲)

 يف تيبلا ةياورو . 0۳/۲ ؛مجعتسا ام مجعمو «(عوض)و (تلق) سورعلا جاتو

 عورم هبداۇفلاف منحل ًاتوص نيتتقلا ةرادب تعمس

 .(ب) نم ( ١١و )٩ ناتيبلا طقس (۳)

~64 - 
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 : ناق كتيب 0 امنو «كاّنك ام :رئاشعلا يبأل ٌموق َلاقف/

 ١. هاستنصو ذل ي يسع كسب :مهل تلقف ؟هِنكت مئأ :اولاق 7

 رق هو

 :لاقإ هونك ةثونكو :هينكأ هتينك : :لاقي

 ا"[حراصأف اهب ًانايحأ برعأو اهريفب روذق نع وكل يلو

 مل هنا اوفرع دق مهن كلذو :بارعإلا ةعنص ب لالتخا تيبلا اذه ظفل و

 هنا اوُكَشَي مل ملال ؛ريرقتلا بهذم ىلع ؟هنكت ملأ: اولاق مهن مهنع ةتياكحف هنکي

 امّنإَو .ةماهفتسا ديرك ال ؟َكّيطعُأَف ينتأت ملأ :لوقت امك ٌراصف .ةومهفتسيف هنکي مل

 َريرَقتلا نأ كلذو ٌلالتخاو ٌصَقن هیفف ًاريرقت ناک اذإف تيطعأف كاتأ دق هلا ديرت
 باجيإلا ظفل ىلع لخد اذإو ؛ىنعملا ك باجيإلا ىلإ هدر يْمَنلا ظقل ىلع َلَخد نإ

 س فل تف تنا ؟یلاعتو كرابت .هلوق ىلإ یّرت الأ ,ىنعملا 2 يّقَتلا ىلإ هدر

 باجيإلا ظفل اذهف لش مل: ءانعمو ٌريرقت وه امّنإو كش ال ءهمسا كرابت وهو
 هلوقف .باجيإلا ىلإ َريرَمَّتلا هداعأ يذلا ىّقنلا ظفل اًمأو ؛يْفَنلا ىلإ داع يذلا

 سيلا :هلوقو ؛ مهل ىوتماهيف نا :يأ K6 !«َنيربَكَتمْلل ىوتم منهج ےہ سيلا :ىّلاعَت

 2555/4 ؛ناييتلاو ۳۹۹ ؛يدحاولاو ء۵۲۳۳ /۲ ؛دمحأزجعمو 2779 ؛هناويد يف تايبألا (©)

 . ٤4۱/٤ ؛يقوقربلاو ء ١/ ٤1۳ ؛يجزايلاو

 طقف ««لاقو» :(ب) يفو .«كلذ يف بيطلاوبأ لاقق» :(د) فو «لصألاك (د)و (ك) يف ةمّدقملا 000(

 فلأ» :(ك) يف هحرشو . هيلع دازو « لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تببلا دروأ )۲(

 ملأ اذه يف هلوقو ءًابجوم راص يفنم ىلعو ًايفنم راص بجوم ىلع تلخد اذإ خيبوتلاو ريرقتلا

 ململ :ًالوأ هومهفتسا مهنأك «ضحلا ماهفتسالا دارأ هنكلو ءاذه دري ملو « لصألا صن هنكت

 مهل لاتحي ناك ًالوأ راكنإلاف هرذي مل ملو «بنذلا هومزلأ ةينكلا كرتب مهل فرعي ىح هنكت

 . «رعاشلا لوقك هلثم ىلإ رعشلا قرطتي دقو «تقولا هلمعي ًارذع

 . ۲۹۳ص لوألا دلجملا يف تيبلا جيرخت قبسو «(ب) نم ةدايز (۳)

 ) )8؟ةدئاملا 11١5.

 . 1١ ؛رمزلا (ه)

 هس + مس



 ("ريرج لوقكو دبع فاكب هللا
 ؟حار نوب َنْيِمَلاَعلا ىدتأَو اياطَنا بكر ْنَمَرْيَخ مَا

 نأ يغبني ؟هنّكَت ملأ :هلوقف ؛هانركذ ام ىلع َرْمألا ناك اذإف :كلذك متن :يأ
 مهنأل ؛لاحم اذهو انک نمم مهدنع ْناکول هنیَنک دق :اولاق مهنأ ىلإ ىنعملا 4ب َدوعي

 نكميو] ٠ .ههجو ىلع هب تاي ملو ,ةعضوم مالكلا عَن مله « هتينُك كرت هيلع اوركنأ دق
 ركنملا ال هل مهفتسملا ةبطاخم كلذب هوبطاخ امّنِإ مهنإ :لاقُيف ءاذه نع باجي نأ

 ىلع هب هضارتعاب َبُنَدلا هومزلا كلذب مهل فرتعا وه اذإ ىَّنح ؛ٌةينكّتلا هگرت هيلع

 :ًاهجو هل ّلحتني نأ راجل هل خيبوتلاو هيلع راكنإلاب كلذ 4ب هودبأ ولو ؛هنم هسفن

 اذه ىلإ فقاوملا هذه ٍلثم ب ًءارعشلا رطضي دق .تقولا ذب هّلمعي تيبب هل رذتعيف

 0 |[ مرذع ه هجو رعاشلل هب امم هريغل وأ ىنعملا

 ("واَتعمب ىرولا يتاعم سيل  َنَمرئاشًعلاوبأ ىَفَوَتُي ال.؟

 نود اهبحاص هنا مِلع هل ينك الو ةّيمست ريغ ْنِم ٌهٌقاصوأ تَقلْطأ اذإ :ي

 :"ةلودلا فيس تخأل هلوقك اذه ٌنوكيف هل اإ ْنوکی ال تافصلا اا ؛هریغ
 و مل a و 9 ا
 بّرَحَلل كامس دقق كّفصَي ْنَّمَو رم يمن نأ كَردف لج

 )١( ؛رمزلا 1".

 ؛بيبللا يتغم تايبأ حرشو ء۳۲ ؛ينأدلا ىنجلاو ۸۹و ۸۵ ؛هناويد يفريرجج تیبلا (؟) ١/ » 51حرشو

 ؛ينغملا دهاوش ١/ » 57؛بيبللا ينغمو «(صقن) برعلا ناسلو ١/ . 17يف ةبسن اليو

 ؛ 1777/8 ؛ لصفملا حرشو ؛ 57 ؛ينابملا فصرو ء774/7و 577/7 ؛ صئاصخلا

 هتلاق تيب حدمأ هنأ ىلع دقنلاو بدألا بتك يف لوادتلا ريثك تيبلاو . ۲۹۲ /۳ ؛بضتقملاو

 ؛ءارعشلاو رعشلاو « ٤۹٤و 11۸٤و ١٠١5و ۳۷۹ /7 ؛ءارعشلا لوحف تاقبط رظنا . برعلا ١/2554

 .,/41/7 ؛ةدمعلاو

 . (ك) نع ًالقن ةقباس ةيشاح يف هاندروأ ام اذه نم بيرقو «(ب) نم ةدايز (۳)

 لصألاك (ك) يف حرشلا دروأو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلادروأ )٤(

 .دهاشلا تيبلا ردص ةياهن ىلإ اضيأ
 . 471 ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (5)

 هام ؤ تس
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 “داوا يدحلا الإ سيو هي دايجلا حبست نم سرفأ ./

 مسا لعجي هّنأل ةرورض هيفو «سیل» ربح هلال «ديدحلا» بصتت نأ زوجي

 نأ ٌروجيو ,ةرورضلا ذب ةلثم ًءاج دقو «ديدحلا» وهو ءةفرعم اهربخو ٌةركت «سيل»

 :لاق هلاک ىّتح مدقم ءانقتسا هنأ ىلع ديدحلا بصتتو ؛ًافوذحم سيل ريخ لعجت

 ىلع هب رمت ٌدايجلا نأ ىنعملاو ىَنَتَتسُما مد مث ,ديدحلا نإ هاومأ ضرألا ب َسيلو

 ذب ُسَرْفلا حبسي ي امك حالتملا

 )١( ًامامت لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ .

 تالوالاب



A4) 

 لقتناف ,ٌنولوُط نبا مرح اهيف ناك هل تحلصأ رادب هّمنهي ,روفاك 4 لاقو

 :©لاهب هل ريثك ناملغ تول اهب ريت ُهّنأل ؛اهُنُكَي ناك ؛ًاراد كرتو ءاهيلإ

.١ 

 چ

(4) 

(1) 

(۲) 

(۳ 

 اهيف يذلا HEE ةكرابمراد ةكرابم ىعدُت ناي راد قحا
 مام معربا م ولر م صر

 اهُيف ْنَم َنوَفَسَتسُي سائلا دغ راد اهنكاسب ىَقْسُش نأرودلاردجأ و.

 يو صاع

 ؟اهيلَسِي ىتوألا ىلع رمي نَمَق  اهوئتهن ىرخألا َكلزاَتُم يذم.

 ٠ م اع ي# مريب سل و 0 روم ريب ما ھے رر

 اهيناغم ے حور كحير نإف اهب نوكت راد نم لقعلا ركنت ال.

 ,J) رو ر م 32 نيش ا و e ا 0 م6 4

 اهيطعم كنم ةايح درتسا الو هلوأ اقل نم كدعس متأ.

Xx KX Xx 

 4//2551 ؛نايتلاو 1٤6۸ ؛يدحاولاو ء۷۳ ٤/ ؛دمحأزجعمو :« 400 ؛هناويد يف تايألا

 . ٤٠۲/٤ ؛يقوقربلاو 27717 /۲ ؛يجزايلاو

 امَّنإ : هلوقب اهيف هته يتلا راّدلا نع لقتنا دقو ؛َروفاك ءيّهي ًاضيأ لاقو» :(ك) يف ةمّدقملا

 ىلعو «ةئمئالثو نيعبرأو عبس ةنس مرحلا ف كلذو «[44 4 ؛هناويد] ءافكألل تاعنمتلا

 . «طیسہ» :اهشماه

 . (ب) نم ةعطقملاو ةمدقملا تطقسو

 يف اهطبضو .(د) يف اهطبضي ملو .اهمضو ميملا حتفب (ك) يفو .لصألا يف اهطبض اذك

 . بوصأ حتفلاو «ميملا حتفب ناويدلا

 لهس رذوبأ اهلاق تايبأ ةزاجإ ههجو هللا ضن ةلوّدلا فيس رمأو» :(ك) يف تيبلا اذه دعب

 :بيطلا وبأ لاقف .[تايبألا] . . .يمئال اي هذه يهو « هلا همحر هّبدؤم يرصبلا دمحم نب
 دلجلا علطم يف ًالعف اهركذ مّدقت دقو .«اهركذ مدقت دقو « هئاّثلا يبلق لوح لذاوعلا لذع»

 . انه خسانلا اهدروأ اذامل يردأ الو ؛ةزمهلا يور يف لوألا

o 
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 ر

 ('!ورُكَذ ىضم ̀ دقو .هقيرط # هب لزن يذلا ن نادرو وجهي ءلاقو

 002 وشبوأ ةعيبر اهمألباق اماكن تئ داك ءيِيَط كت ن إ٠ ۱/

 )و وبا مهريقل نادرو ًامارك تناك ُئسيّط كت نإو .۲

 ها رم رو 1

 هوو هرختم مولا جمي ريتي مسح هم اتررم .*

 رسكلاق ٌنتْنمو ة ةريغم ماف ,هريغ لعق مالكلا ےب سیلو ؛ ٌرخّنمو ٌرْخْنَم 2-3 رم لاقي
 مضب نشم: :اولاق دقو « ءلَعَقم اذه نم مسمالاو نتن وطنم امال ؛عابتإ امهيف

 .لفيسأ نم جّلاو قوف نم جملا . اضيأ ًاعابتإ ءاّثلا

 "ولت يامر مهفلتاف  يدْيِبَع ينعم هسرعب دش .4

 املا

 هّتْدُدَشَأَو انأ ةثذدشو ءاذوذشو اذش دشي ميشلا : دش :لاقي ٠ قرف: :«دشأ»

 :فيحقفلا لاقو] . 00ةرفتم : :يأ ااش الإ فرعأ ال : :لاقو :ةثددش يعمصألا ىَبأو

 “حداوصلا ٌَرايّدلا كلت َتدَدَش اهل 2 ؟حراصُت ما ىوّملا سافل ن نم ينڱتا

 2514/4 ؛نايتلاو 545 ؛يدحاولاو ۱۷۹ ٤/ ؛دمحأزجعمو ؛ 441“ ؛هناويد يف تايبألا (4)

 . 1077/4 ؛يقوقربلاو «4 ١04/1 ؛يجزايلاو

 ةيفاق نع (ك) يف ةمّطقملا هذه درفأو .«لاقو» :(ب) يفو ء«أضيأ لاقو» :(د) يف ةمّدقملا )١(

 ٌةّيئاههذهو «نادرو وجهي ًالاجترا لاق» :لاق مث ««واولا ةيفاق» :لاق مث ءالَّوأ «ءاهلا»

 . ةيئاه اهّنأب هرارقإ عم «واولا ةيفاق» ةيمست ىلع ىقبأ اذامل يردأ الو . «اضيأ

 .مرخلا لاز دق نوكيو ««نئل» :(د) يف (؟)

 .(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأ (۳)

 .(ب) نم حرشلا عم (5و ۳) ناتيبلا طقس (4)

 )٥( هيلع دازو «لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا ردص دروأ .

 .«أقرقم» :(ب) يف (5)

 ضعب انتلصو دقو «ودبي ام ىلع فيحقلل ةدوقفم ةديصق علطم وهو هيلع رثعأ مل (۷)
 .(قنخ)و (قوأ) سورعلا جات رظنا ءاهتايبأ

Vo —- 



 0y راو و 2. 4.2. 2 2 م" 0 2. 3 1

 هوجولا يِلصنميب تيقش دقت يدايج مهيديأبي تيقش ناف.

 .هسرف لالسنا دارأ ٌنيح هّهجو ّبرض يذلا مالغا ديري

 .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس )١(

 ها نو س
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 "وب ةَيَقل رعش 3 لوا یهو ,ةّلودلا دضَع 7 عاجش ّ ابأ كلما حدي ,لاقو

 (”اهاركذ ل ُيِدَبلاو تأَن نمل  اَضاَو:يتّئَوَق نم ليدب هوأ.١

 0 مام ت ت 007 + 2 تچ ھو

 : راق .هل مساو «ملأتأ ةلزنمب وهو هاو ینعمب هلک هوآو دواو هوأو «هوأ» :لاقي

 ءامسو انئيب ضرأ نت اهتركد ام اذإ اًهاركذل ہوا

 :لاقإ «بجعت مسا ًاهاوو «هوآف» :یوریو «وأق» : :ىوريو

 اهافو ان اهينيع تيلاي اهاو ًاهاو مك ىمآسل ًاهاو

 ورع رق مي

 هركذتأ امل بّجَمّتلا نم يب ىلوأ اهدعُب نم هيقالأ امل مّلأتلا يأ :تيبلأ ىنعمو

 .«ءاهاركد ٌليِدَّيلاَو تات ْنَمل» :هلوقو . ![اهرمأ نم

 2774/4 ؛نايتلاو ۷۵۸ ؛يدحاولاو ۳۲۳/٤ ؛دمحأ زجعمو :007 ؛هناويد يفةديصقلا (#)

 . 504/4 ؛يقوقربلاو «55 5/1 ؛ يجزايلاو

 نيسمخو عبرأ ةنس ىلوألا ىدامُج يف ةلوانلا دضع َربألا حدمب لاقو» :(ك) يف ةمّدقل )000(

 نكر نب وَرْسْخاَتُت عاجش ابأ ةلودلا َدّضَع للملا حدمب لاقو# : (د) يفو .«ةئمثالثو

 .«لاقو» :(ب) يقو . «ةلودلا

 مسا: هوأ» :(ك) يفهحرشو . هيلع دازو «لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تبا درو )۲(

 ءًاضيأ ربخلا يف لعفلا مسا هاوو «مّلأنأ لاق هنأك « مّلأتلا هاتعمو «ربخلا يف لعفلا هب يمس

 ملأت دعب نم ترصف < اهنسحب بجعتأ تنك :يأ «بجمتأ : : لاق هّلأکف بجعتلا هانعمو

 .«تمّلات اهثركذ امّلك : يأ «بّجعتلا نم الدب ملأتلا راصف ءاهءافو اهرجهب

 ةعانص رسو ؛:؛ ١ ؛رردلاو ۳ر۲ ؛ صئاصخلا يف ةبسن الب تيبلا (۳)

 «(اوأ)و (هوأ) برعلا ناسلو ء۳۸ ٤/ ؛ لصفملا حرشو ؛705/7و 515/١ ؛بارعإلا

 . ۲٠٠/۱ ؛عماوهلا عمهو 2157/75 ؛فصنملاو 0١ ؛ بستحم او

 يبأل تايبأ ةعيرأ نم عبارلاو ثلاشلاو يناثلا يه تايبألاو .رسفلا رشقو (ب) نم ةدايز (5)

 «(يور)و (ارج)و (هيو)و (ررج) برعلا ناسلو ۲۷۷ ؛هناويد يف يلجعلا مجنلا

 س ل ۵ ل



 ."!اهدقفل يعجوت اانا يرگذت ناکمو .تأن يتلل :يأ

 “مرم ِهوأوأهاو لصأَو اهتساحم ىزا ألا نم هوأ.؟

 ئا امهيلك يبجعتو يمّجوت لصأو ءاهتساحم ىَرأ ال يّنأل عجوتأ :يأ

 . اهتيوهف ءاهتيأر

 ااه اَيَحُم يرظان ذي رِصْبت اهب توخ املا ٌةيماَق.

 ريغ ىلعف «مآش» : :لاق ْنَم لوق اًمأف ,سايقلاو لصألا ىلع «ةّيماشدب ءاج

 ۰ ضوع اهّنأك ةزمهلا دعب ًافلأ دازو بسلا يءاي ىدحإ فّدح هنأ هريسفتو سايق

 3 راخيعبلا َلاقو «ةينمي» عم ءانركذ دقو ريودحملا ءاهلا نم
 و ماض

 ر قت رل
 .هجولا :«ايجملا»و

 لمجمو ؛(يور)و (هيو)و (ررج) سورعلا جاتو ١/ 487 و٠١/ ٤۷۹ ؛ةغللا بيذهتو

 «۲۹۱ ؛قطنملا حالصإو : 154/5 ؛بيبللا ينغم تايبأ حرشو :417/4 ؛ةغللا

 ؛ملعملا فوشملاو :50 5 ؛قطنملا حالصإ تايبأ حرشو ٠1۲۹ ؛قطنملا حالصإ بيذهتو

 . ۲۵۷-۲٥۸ /۱ ؛ءيلآللا طمسو «(هوو) حاحّصلاو 8١7/7

 . ؛ ينغملا دهاوش حرش يف مجنلا يبأل وأ ةبؤرلو . ١74 ؛هناوید قحلم يف ةبؤرلو

 . اهائيع تيل اي :ةروهشملا ةياورلاو . ءايرلا ةروهشمل ةياورلاو . ۷۷ ١/ ؟يلامألا يف ةبسن البو

 يف قذاحلا همظني برَعلا ةّقُل فز وجي ام لك سيل لو : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )1(

 كلم يدي نيب هب حتفتساو انعم يف لئاطال < 0

 يناثلا تيبلا يف دواع دقو رل عاص ٌهَبجْوُت امم كلذ ْنُكَيملو ءريّطتل هأ مهو «يِمَجَع

 .«لاقام يلابيال < « ليل بطاح هلأ رمش هيلع لدي ام ىلعو ؛لّوألا يف ةتسحتسا هناك < كللذب

 . لصألا نع هانيور امك ناويدلا يف هاورو . «ىرأ ال نأ رمد : (ب)و (د)و (ك) يق (۲)

 اغإ بجعتلاو ملأتلا لصأ ناك نإو ءاهنساحم ىرأ ال ينتأ لجأل يمت يأ» :(ك) يف هحرش )۳(

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأو .«اهتيوهف اهتيأر ينأ لجأل وه

 هيننأ» :(ب) يف )€(

 . «ةيني» : هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )٥(
 . هيلع رثعأ مل (5)

 س قال



 م . م 2 ص و م 82 2

 "امهاّقهياتلبقامنإو ينطلافغت يرظان ْتَبَقَف 4

 ميش ةلياق اذإ | ةآرملاك وه نيعلا كب ٍرصَبلا عضوم وهو «رظانلا» نأ اذه ىنعم

 ذب هار يذلا اهيف لكش تبق امّنِإَو ,ينيع تَه اهنا ينتمهْؤأف : ٌلوقي . ةتروص ىّدأ

 ؟ٌلوقي هارت الأ .يرظان

 امايَحُم يرظان رص

 '”يبارعألا نبأ دشنأو دارا اذهف ٠ اجو: :يأ
 27 راو

 ۵ا نت 0 ل هيوم هِ ابك .۵

 ةّلباقم ينم ةبيرق تلاز ال: :يآ .يرظان ىلإ ٍرَظَّلا َنامذإ قرات ال اهتيل : يأ/

 ًاصخش لازت ال اهّتيلق دارأ هَّنأل ؛ٌةنٌؤَم تناك ْنِإَو ,«هتيوأ» :ٌلَقَي ملو «ةيوآ» :لاقو «يل

 :("1رحآلا لاق امك ؛هّيوآ ًاناسنإ وأ ؛ةّيوآ

 ةرماع ايَكدَقَبْ نم يلم :هربُق ىلع هّكَبُت تَماَق

 رصانًهَلَسَيْنَمَلَدَدَق ةَ اًذ رادلا ذه يرد

 يف هحرشو . ؛اههجو :يأ» :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تييلا دروأ 0(

 .«ةطلاغملاك اهمف ةروص تلق امّلإو « يلبث ال يهف ءةروصلا هيف رصبت يت ةآرلاك رظاتلا يأ» : كك

 ؛هناويد قحلمو ء١٠١٠ /۳ ؛يقوزرملل ةسامحلا حرش يف سادرم نب سايعلل تيا 00

 برعلا ناسلو ؛١٠۸ /۲ ؛يرعملل بوسنملا ةسامحلا حرش يف سادرم نب ةبيتعلو ء 7

 2171/7 ؛يرمتنشلل ةسامحلا حرش يف ةبسن البو .115/7 ؛ حاضيإلاو هيبنتلاو «(رظن)

 777/179 75/4 ؛صصخملاو ء(درب) برسعلا ناسسلو :776/7 ؛ يزيربستلاو

 جاتو ء(رظن)و (ضفخ)و (درب) ةغالبلا ساسأو ١4//٠١1: ؛ةغللا بيذهتو «117//710و

 . (رظن) سورعلا
 . «لوصحم ا ليلق فسَعَتم ًادج ريثك مالك اذه» : :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (۳)

 اهتروص تيل :يأ» : (ك) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيا دروأ قه

 .«هيوأ اص خش وأ هيوآالاثم دارأ هنآل هیوآرکذو هنم اهّبرق كلذب ديري . يرظان يف لازتال

 .77ص لوألا دلج ا يف امهجيرخت قبس 2(

 هس VOA ل



 :ريثك لاقو] . ةيرع اذ اناسنإ وأ ًاصخش ينّتكرت :يأ

 عميو يطعُي نينو وذ كتيلف ةيجس كنم لْخبلا ناكف تّلخَب

 . نينو وذ صخش :يأ

 "اهانْيَغُهفَمَن ایرج الإ ةتَمالَس صرت عرج لک
 "هايانَتُهفْرَبرَطَم نم | ْتَمَسَْبا امّلُك يخ ل۷

 ةياغ ىلعو ,هيلع ٌةبكتم تناك اهّنأ ىلع تايبألا هذه ذي لد دقو ءاهايانث قيرب : :يأ

 :هلوق نم بيرق وهو ؛كانه تناك يتلا لّبَقلاو قاصبلا ىلإ ريشُيو] .هنم برقلا
0 

3 
 مدعم م 3

 يق رقم لبقف هنع يمف ترس ٍحضاو تايشلا لوسعم بْنَ

 “اوفا مادم ا 2 هتلعج اهرئادغ يدي و تضمن ام.

 ف هعمجو .قاقزلاو رمّتلا ة ٌةَموق' لاقيو «هوُق» اهدحاو ,بيطلا هاو :يأ

 .ناسنإلا مفك مف اهدحاوف د ,ةّفزألا ةاوفأ : هلق مف ةئاوق : ةقيقحلا

 “هاب شا نسو ناسح ىلع هسي لاجحلا برست دلب 4

 هيف اهگراشي ال امب نّسْحلا َنِم ٌةدرفنم ٌنهنم ةدحاو لَك نأل ؛ ًاهابشأ نسل

 ًاببس اهب سلا هذه تراص دق: :يأ .«ًاهابشأ نسسل» :نوكي نأ ٌزوجيو ءاهريغ

 . ٤٠٥ ؛هناوید يف ريثكل تیبلاو «(ب) نم ةدايز (۱)

 ٠ .(ب) نم تيبلا طقس (۲)

 قيرب يأ» :(ك) يف هحرشو . هيلع دازو «لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلادروأ (۳)
 لبف ؛ يهجو نم برقلا ةياغ ىلع كلذ عم يهو ءاهايانث تدب تكحض اذإ :لوقي ءاهاياث

 .«لوسحم بنشأو : هلوقك نوكيف ءهل قن ةقئاعم ةبكنم تناك اهّنَأ ىلع لدي اذهو «يّدخ اهّقير

 )٤( ؛هناويد يف يبنتملل تيبلاو ءرسفلا رشقو (ب) نم ةدايز 776 .
 هاوفأ :اهاوقأ» :(د) يف هحرشو .لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تيبلادروأ (©)

 . (هوف اهدحاو ءبيطلا

 نهم ةدحاو لك دارفنال ًاهابشأ ّنسل» : (ك) يف هحرشو .(ب) نم هحرش عم تيبلا طقس ()

 كلذ ٌراصف «ٌنهنم نسحأ اهب ُبّبشملا هذه نوكي نأ ٌزوجيو «هيف كراش ال اب نسحلا ّنم
 ةابشأ كوري مل ام ساتلا : هلوقك ًاضعب ضعب نههبشل اين
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 :('!ًرضيأ هلوقك ءاهل نيف ٌريظن ال اهّنأل ؛نهفالتخال

 هايسشأ كوري ملام سالا

 1 م هلي م مري وو 300 ورايو
 ("!|هاومأ ُنسبَدَف رد نهو ةرئاس لوسمحلاو اتئيقل . ٠

 تن ت 3 0” 7 تاي مه م اى ماش ل 1
 . نهتحصو نهئافص 2 رد نهو ؛كيلع افسأ اعومد نيرج :ىأ

 م روو 6 08 مر روو سمع 2# و

 امههايإاو مكايإ :لوقت اهتلقم نأك ةاهم لك ١.

 .مجنلا ًاضيأ يهو ءةيشحولا ٌةَرَقبلا ًاضيأ يهو ةرولبلا :«ٌةاهَملا»

 اهامسسَسس ُبسسِحُملاٌناسسل اذإ امد فويسلاٌرطَقَ نم نيف /١.

 “هایم بحت سقت لکو  ةّرصانخ ىلإ ًاصمح بجحأ.

 “)يدسألا لاق امك ؛تأشن ثيحو ٠ اهتايح ناکم : يأ: «اهایحم»
 مساع 2 مدع

 اهباح س بوي نأ ىَمْلَسَو يل علم نيب اموللا دالبُبَحَأ

 اهبارث يدلج سَم ضرأ لوأَو يمئامَت يلع ثتدش اهب دالي

aکړ 7 رر 72 هوو همم 2 مالها ع  

 “هايمح ىلع يرْفَتَو ناتن بل حافتو اهدح ىَقَتْلا ثّيَح ٤.

 )١( ؛ هناويد يف يبنتملل وهو .هانعم تنأو ظفل رهدلاو :هّرجع ۲۳۸ .

 .لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۲)
 . (ب) نم حرشلا عم (١٠و 110 ناتيبلا طقس (۳)
 .«تأشن» :هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع دروأ (5)

 . (ممت)و (طون) سورعلا جاتو « (ممت)و (طون) برعلا ناسل يف يدسألا سيق نب عاقرل نانيبلا )02(

 :ٌةديفم بهاذم هجيرخت يف ينميا بهذو . ۲۷۲/۱ ؛ ءيلآللا طمس يف ءيط نم ةأرمالو

 ؛لماكلا يف رظنتو «ءالج لماكلا ققحم اهداز امك « ۲۷۲ ١/ ؛ طمسلا نم شماهلا يف رظنت

 نادلبلا مجعمو ۲۰ و ۲ ؛ لماكلا يف بارعألا دحألو . ۳۲١ /٣و ۲

 ؛ةغللا بيذهتو ء(ققع ) برعلا ناسل يف ةبسن البو . 0 ؛بادآلا رهزو ؛(جعتم)

 نيبام» :لوألا ىوريو 47/١. ؛يلامألاو «(ققع لو (سأف) سورعلا جاتو ١

 ؛. . . بابشلا لح اهب دالب» : یوریو ««تدش» لدب «تطينا ىوريو . «فرشم

 .(ب) نم اهحرش عم )١4-١171( تايبألا تطقس (1)

 = ۷و =



1o 

 )0(. س 7 ت

 :' فيحقلا لاق .رمخلا :«ايمحلا»

 َتّلَظَو ْتّناِب ًءاَقَرَخ يَتفش ولع ٌةَمّيِطَل اهتَطَئاَخ اًيَمحلا نأ

 2 ممل لت مم
 .رمخلا ةروس :ًاضيأ ايمحلاو

 نت 2

 اهاَتْشُم ناحصخحصلاب توَُتش ةّيداب فّيصُم اهيف تقصو.
 # صاع يب 2 م م حج م صا سا ص ر # صاب ر رھ

 اهانورع ةلح تركذوأ اهانيعر ةضور تيشعأ نإ .

 “هالوأ دايجلا ىرخأب اندص

 وبأ لاق .ٌةفيفخ :«ةعرَقم»و ءاهانركذ دقو. ,شحولا رمح ْنِم ٌةعطق :«ٌقئاعد»

 j م

 ٤ يحي نب دمحأ نع ,نسحلا نب دمحم ىلع هٌتأرقو «بيؤُد

184 

 ور - را چ

 عزم نه شير باهر ضييب هب بالكلا بر هَل ادسيو

 را

 “ارقع بورشلا نيب س وكت تكرتاني ٌةهَمَجَه تربع وأ.

 َفلَوُخ دقو ملا ىلإ نيعبسلا نيب ام :يعمصألا لاق. "ربإلا نم ةه ةعطقلا :«ةمجهلا»

 ا وبأ دشنأ . كلذ 2

 قا ور رل و

 رارد للا, ءاشإك ةَمجهْنم هج سمو هوشعُي ءامسسأ نا تاب

 7z م “سم ۸ 5 505 ٤
 : مرج ضعب لاق . ٹال ىلع يشمد :«سوكت»و

0) 

(00 

(۳) 

00 

(0) 

(0 

(¥) 

(A) 

(4) 

 . هيلع رثعأ مل

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو :(ب) يف تيبلا ردص دروأ

 214/١ ؛نييلذهلا ناويدو ء١١ ١/ ؛نييلذهلا راعشأ حرش يف يلذهلا بيؤذ يبأل تييبلا

 جاتو «(بهر) برملا ناسلو : 1717/5 ؛لضفللا تارايتخا حرشو ؛ 4717 ؛تاّيلضفللاو

 .«فاهردو «ءاهر» :ىوريو .كانَدَق :ىوريو . ۱۳۲ /۹ ؛بلطلا ىهتنمو ؛(بهر) نسورعلا

 0 . ثالث ىلع يشمت» :(ك) يف اهتحت بتك

 .ةريسي تارذش هحرش نم دروأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ
 . .سوكتو# :ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس

 . 1۹۸ص يناثلا دلجما يف هجيرخت قبس

 . هناكم يف هفيضنس ام الإ (ب) نم اهدعب ام طقس
 . هيلع رثعأ مل
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 ةرظَحلاب ءابكتلا تَّبعآلَت اذإ ٌةَسئاك ءاموكلا َةَرْكَبلا كرشأ لَه

 ."![فايضألل اهرَحْني :يأ .براش :برش دحاوو .برش عمج :بورشلاو]

 “هارصقو انَقلا ىتْوطّرِجَت ٌةَرراطو ٌةَدورُطَم ليَخلاو 4

 “التف برما ارض وةلا الق ایج ٢
 3 م 7 0 و ا و م م 1

 ج لوقي هارت لأ ءاهتاسرف بجعي امك ًةامكلا لثقت نأ ليخلا بجعي :لوقي
2 3 

 ) ةرخآ ر

 هرئاشع وأ هوس ناگ ُهَعَم هش هئادغأ ىلع ٌفويّسسلا ىَمْحَت

 فرعي يذلا ٌناويحلاف «هبحاص حم ىمحي ُهَّنأِب تاوملا فصوي د نأ زاج أ دإف

 الو : هلوقو] . )0 ةكلذب فصوي د نأ ىرحأ ملعم بدو هن هنأل ؛ ؛هيحاص ٍضارغأ نم ًاريثك

 لاق امك ,هدعب ليخلا ترقع ؛سرافلا لت اذإ هنأ ينعي ءاهالتق دعب رهدلا اهرظنُي

 01 مجعألا دايز

 عباس فرط ّلكو ناجهلا مك هي ٌرِقعاف وربسقب تورم اذإف

 لق اذإ هَّنِإ : اذه ىلع ٌلوقيف «ليخلا باحصأ :ليخلاب دارأ ّنوكي ّنأ ٌزوجيو

 .(ب) نم ةدايز )١(

 .(ب) نم تيبلا طقس (۲)

 يأ» :(ك) يف هحرشو .هيلع دازو «لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۳)

 ريغ دكت اسراف لعق نم ىلتقلا دعب رهدلا اهرظني الو «ٌةامُكلا لعق نأ ليخلا بجعي

 .«مهيلعو مهل لاجس مهنيب برحلاف
 .۳۸ ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (5)

 اذإ نكلو ءزاجلا قيرط ىلع ةّمّللا ينزئاج وه معن» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (5)

 امك ليخلا ناسرف انه ليحل . هريغ ىلإ بهذي مل برقأو ىلْوأ وه ىنعم ناسنإلا دجو

 يف ام ىلع ةّراغل وأ أرأَكل م ةامكلا لفك يفض ارغأ ناسرفللف < يبكرا هللا ليخ اي : لاقي

 اذهّنم اهّبجعُي امق ليخلا ااف « لوتقلا دعب ىّقبي ال لتاقلا ناك نإو «ةبلّتلل وأ مهيديأ

 . «ديعب وهف اهيلع لمح ناف «ةيش

 . ٠٠٠ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس ف

 تاور



 )0 ر ا ل us 7 س

 . د | بلطو برحلا وشفو ةروافملا ةرثكل هدعب لتقي نأ ثبلي مل رخآ سرافلا

 "الوم تيار یتح ترسو 2 ٌةَبطاق كولا تيار قو.

a 3 7ن ا م  
 ؟ةلمجلا 4 نحن ىَرَتأ :لاق اذه عمس اّ ةلوّدلا فيس َّنأ ىنّتلب

 اهاهنيو م يف اما هيمي مها يانم نو"
 اهاشنهش ار سخافة  ٌوُدلا دّضَع سراي عاجش ابآ.7*

 "س هانركد ةدذ نانو ًةَفرْعَم ُهَدزَقْمَل ًايماَسأ.4

 مالك وه تيبلا اذهو :ًايماسأ تركذ :لاق هناك رمضم لعفب «ًايماسأ» بصت

 امَّنِإ انَدّنع ّفّصَولا نأ كلذو «ةَمَّظنف ًاروثنم ُهَلَوانَت ءفصؤولا ىبرض دحأ ب َنيّيوُحّلا

 ,فيرّظلا رفعجب ثررُم : وحن صيصختلاو حاضيالل ام ؛نيرمأ ٍدحأل مالكلا 2 ءيجي

 فصولاب تئج ءامهريغب اسَبتلاو دمحم وبأو ٌرفعج لكشأ اذإف ءلقاعلا دمحم يبأيو

 مل "!4ميحّرلا نمحرلا هللا مسب» :وحن بانطإلاو باهسالل امو . هب امهصُصخُتل

 ET CENT ؛حاضيإلل انه امهب اجي

 اذإ ُهَّنأل .هدنع اذه ىنعم كلذكف ءءانثلا 2 بانطإلاو باهسإلل ٌركُذ/ امّنإو «فصولاب

 .ةلودلا َدّضَع عاج ش ايأ الإ ينعي ال ُهّنأ مِلَع دقق ءاهالوم تار ىٌح ترسو :لاق

 ٌبانطإو ٌءانَت وه امّنِإ « ءاهاشُنهش ةلودلا ٌدّضَع رُخ انش ءاجش ابأ : :كلذ دعب ةلوقف

 .""!لوهجم ريغ ه مانا ,حاضيإلاو فيرعتلا كلذي ديري الو .«باهسإو

 .رسفلا رشقو (ب) نم ةدايز )١(

 . (ب) نم حرشلا عم (؟1-١1) تايبألا تطقس دقو . لصألا يف درو امك (د) يف تيبلا حرش )0

 اذه لوقي» : هلوقب هأدب هنكلو «لصألا يف دراولا حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۳)

 عمتجاو اهفرشل اهركذ امنإو ءاهب ب هقرعتل ءامسألا هذه ركذن يأ . [تيبلا] عاجش ابأ : هلوق دعب

 هنأ فصولا يف نييوحتلا لوق ىنعموهاذهو ءاهب ىّمسملا فاصوأ نسح نم هيلع

 ءاهب ةفرعم ال ٌهَدل اهانركذ املا : يأ» :(ك) يف هحرشو . لصألاك لمكأ مث .«. . .ءيجي

 نيرمأ دحأل فصولا :نييوحُنلا لوق ىنعم اذهو «فرشلا اهبحاص يف عمتجا دق هنأل

 . «ميحرلا نمحرلا هللا مسب انلوقك باهسإلاو حدا يناثلاو صيصختلاو صلختل ًاختلا امهدحأ

 ٠١. ؛لمتلاو «روسلا حتاوف (4)

 .«ايماسأ» :هلوق ىلإ لصألا يف سلا ةيادب يف تدرو يتلا ةرابعلا (ب) يف انه دروأ )0(

۳~ 



 م و ا ا 2 عم شطر ت 7 2 ا سام يس رو روع وام

 “هامظم باحسلادوقيامك انت مالكلا نّسحّتسم دوق.

 ااو

 .كل ثركذ ام ُدّكَوَي ًاضيأ ثيبلا اذهو ءاهمظعم يأ :«اهامظع»

 اهاتسأو هلاومآ سنا ٌهيِهاوَم يذلا سئيفتلا وه 5

 ةّيطَعلا 4ب راصتقالاب هنم تَّيْضَر امل هفرَع ٌةعَسو هئاطع ٌرْدق تفرع ول :يأ]
 ."!!اهيلع

 (!![مافالت لح ىَشتْنا اإل همراكُم كرمَخلا جت ۸

 :“)يرتحبلا لوقك اذه
 هم

 امرك كيف َنْكِدَحُي نأ َنعْطَنما امف مهيلع سولا لبق نم َتَمرْكَت

 “هاتدا نود حارلاطقستو هّيحي دا وسلا بجا ت 3.4

 . “ارنا لّعف قوف ةتيحيرأ : :يأ . .اهانركد دقو ,مّركلل ٌزازتهالا :«ُ :«ةيحب ةيحيرألا»

 هاب عرورسلالُيِزيمُم ئار هثٹابرط رز.

 .(ب) نم حرشلا عم (١۲و ۲۵) ناتيبلا طقس (۱)

 (ك) يف تيبلا حرشو .نتملا يف هدرونس يذلا حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ )۲)

 ىلع ٌراصتقالا هليخ تيضر ام هاياطع ردق هليخ تفرع ول :يأ» : لاق ذإ (ب) يف ان ًابيرق
 .اهريغ اهيلع فيضي نأ نود لأسي نم اهئاطعإ

 . (ب) ةياور نتملا يف انتبئأو (ك)و (ب) نم ةدايز (۳)

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف همامبت تيبلادروأ (4)

 .7031 /4 ؛هناوید يف يرتحبلل تيبلا (4)

 . لصألا يف دراولا حرشلا نم ةريخألا ةرابعلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا زجع دروأ (7)

 .«لوألا تيبلا ىنعمب اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )¥(

 داوعلا : ةنيركلا» : (ك) يف هحرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۸)

 ءايلا نكسأو ؛ةداوعلا يهو ةنيرك عمج نئاركلا» :(د) يف هحرشو .«دوعلا ناركلاو

 .(ًةرورض

VE — 



 كف

 : )یب لاق. دوعلا :ناركلاو ٌةداوعلا يهو ,ةنيرك عمج : «نئاركلا»

 اَهماهُيإ ةئاتأترتوُمب ٍةَنيِرَك بذَجَو ,ةيفاص حوبصب

 0 ا داق ویا لاقو . .ًادوع ينعي ةئموستو ةحلصُ : :يأ : :«ةلاتأت»
 ساس جس ل

 ازا وتش ايا :لوقي نأ هّجولا ناكو .«تايَرَّطلا» ىَيْقُع :يأ .«اهايفعدو
 .نهاطعأو/ بِرَط اذإ :لوقي . هيف لوقلا ىّضم دقو ,ةرورضلا ب ئاج اهتيكست نأ 5 ا

 ور ر ير دوم

 هد لوقي هارت الآ .,نهرورس لوزيف ؛هئاسلجل ًاضيأ نهبهب نأ ٹیلی ال مث

 ضن

 دض

 : ت م ضر ممر م
 "م انّْتَمَواهَرْيزة َهطاق ةولوم: ةببوهوم لكي.

 كو # 2 و ت

 .وريغ ىلإ هكلُم نم اهلاوزل ًاطْخسُت امهئطقت

 “ها شغي ريمألا فك دوج نم ديز غ ةاذسّقلا مي موع موت

 ."اهئام ةرثكل ديزلا ريثكلا وهو .ديزلا رحبلاك مج ءاطع 2ے :يأ ««ديز 2»

 "اماسي هبظافنأ قرم هية اجيت ةر شت

0) 

(۲) 

(۳) 

0 

(0) 

CU 

 237١/١ ؛برعلاراعشأ ةرهمجو «تاّملعلا بتكرئاسو « 7١5 ؛هناويد يف ةعيبر نب ديبلل تيبلا

 .(اوأ) برعلا ناسلو ۷۹۲ /۲ ؛بارعإلا ةعانص رسو

 نأ ىرح يورلاو رحبلا اذه ىلع ةمّطقم ٠٠0١ ؛ هناويد يفو «داود يبأ ناويد يف دري مل

 .اهيلإ فاضي
 راتوأ نعطقو هدي نع تجرخ اذإ :لوقي .اهبهي مث اهل بهي رس اذإ لوقي» :(ك) يف هحرش

 . ؟نهناديع

 اهطخسي ءاهانثمو اهريز عطقتو يكبت يأ» :هحرشو ء(ب) يف همامتب تنيبلا دروأو

 . ؛هريغ ىلإ هكلم نم [اهلاوزل]
 دروأو .«ريثكلا محلا ديزلاو . هئاطع ةلمج يف ةيراجلا هذه حبست يأ» : (ك) يف هحرش

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو :«(ب) يف همامتب تيبلا

 طيلخت اذهو ءريمألا ىلإ كولملا كلم نم هب ب مجرا : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 . «بيعلا نم زارحإ ُةَلقو

 .(ب) نم اهحرش عم (77-75) تايبألا تطقس

¥ - 



 رو م مصر رام صاع

 امايثد لقت لست هُسْفَتَو اهُيِرْغَمَو اهقرش هَل نا

 اهادحإنامّزلا داوُف ءلم مَمهِمدوُف 2 تحعمجت .

 .ماکحإو ١ ٌةعْنص هداف َرَكذ ان داۋ وفلا ظقل نامّڙلل َراعتسا

 “"هادبَأ نامّرلا اذن م َعّسوأ ةَئمْزأي اهظَح ىتأ "نسلق

0 30 0 7 7 
 .(اهرهظأ 14 اهادبأ»و :ممهلا» ظح :ىأ «اهظح»

 ("0مهاتومب امههؤايحأرثعت ةدحاو ناَمّليَفلا تراضو .۷

 را يعل

 َشيجلا طَّلْخف ,ضرألا عيمج ب ٌةراغلا نش : يأ ,شيجلاو ٌةبيتكلا :قّليفلا

 .دحاولا شيجلاك ناّشّيِجلا امهطالتخال ٌريصَي ىّتح شيجلاب

 "مهاهْيأل ةرامقأ دجست كفو تاريلا دزد 3

 كولم هّبشو هموت هيف وردت كلفب ٠ .ضعبب اهضعُب طلتخا اًت «شويجلا ةبش
 ىنعمو ,.مهرهشأو مهُقرْشُأ هلال ؛سمسشلاب ةلودلا دضَع هبشو امالا ٍشيجلا

 :"ةفباتلا لوقک وهو ٠ .عضختو :ٌكولملا هل لذت : يأ «دجست»

 بك نهتم هني ْمَكَتلط اذإ باوک كوكو سمسنف كال

 نو «دراب نامڙلا داؤ ٠ ةنُسح ةعنصب تسيل» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )00(

 . ؛ةزئاج ٌةراعتسالا ١ تناك

 .«ثإو» :(ك) يف 00

 .هاهرهظأ» :(ك) شماه ىلع اهمامأ (۳)

 «ناتيب هب ىلاوت دقو ءهرعش يف نامّزلا َركذ ٌرثكأ ام» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا ين هدعب )٤(

 . «ةعّنصلا يف نسحب سيلو

 (د) يف هحرشو . «رخآلا ىلع امهدحأ سيل هّنأل ءًادحاو ناشيجلا راص يأ» :(2) يف هحرش )0(

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأو .«شيجلاب» : هلوق ىلإ لصألاك

 يف هحرشو . «عضختو» :هلوق ىلإ لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 010

 كلتف ؛ « ةريثك شويج نم عّسجت شيج يف شويجلا باحصأو كولملا تاريتلا» : (ك)

 . «ةلوذلا دضع كلملل دجست رامقألا يهو «تارّيّلا

 . «كّنإف» هيفو «۷۸ ؟؛ هناويد يف ينايبذلا ةغبانلل تيبلا )۷)

~۷7 ~ 



 ةر ےس ا رر و و ريو و

 "اليخو ىقولاه يلع ينثم لا هب حالسلا '!ىَقَتملا سرافلا ./

 هنع هريصقتل السلا وه يمني ال ِهّنأل ؛حالّسلا هب ىق يذلا سرافلا وه :يأ]
 ."!|ًائيش هيف لمعي ْنأ

 “هاتفرع اهراثآبرحلا# | هدي اهئايح نم ترگنا ول

 .رخفلا نع ٌمُهرتم سفتلا ٌفلظ وه :لوقي هذي اهئايح ْنم تركنأ ول :هنوقو]
 .("![اهلعفب ّرخفي وأ اهب لواطتي نأ لواطت ٌةمّركَم وأ ٌدالعَم ىّتأ اذإف

 : ©اهاميِس ضعي توملاعقانو اهثدايز يتلا ىَفَخَت ف ْيَكَو.4) >

 :©"!!يسعففلا] ٌراَّرُخا لاق .طوسلا :انه «ٌةدايزلا»

 ليج وأ طوس ندا يز ٍدِيأ ريغ ئاسو او قلب مَلَو

 هلوق وحن اذهو ؟اهقيس فيكف .هب لتقت اهّطوَس يتلا ديلا ىّفخت فيك : لوقي]

 0 ٍرامع نب ردب ےب

 ؟الوّقصملا مراصملا ترَخدا نمل هطّوتمب ريّزهلا ثِيّنلاَر قمم

 :(ك) يف اهطبضو . ىرخأ رداصمو ًاضيأ ناويذلا ةياور يهو ؛(د)و لصألا يف اهطبض اذك )1١(

 . باوص امهالكو «فاقلا رسكب يلا

 . نآملا يف (ب) ةياور انتبئأف «(2) يف درو ام ًاقباطم ًاحرش هب قحلأو ء(ب) يف همامتب تييلا دروأ (۲)

 .(ك)و (ب) نم ةدايز (۳)

 هانتبثأ دقو )٤١(« تييبلا حرش دعب هحرش هنكلو ؛انه هحرشي ملو ؛(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (5)

 . ٠١١ ؛يبهولا حتفلا عم نراقو . )٤١( تيبلاب ًاقحلم (ك) يف هضعب دريس ام اذهو . انه نتملا يف

 .(ب) نم ةدايز )0(

 . نتملا يف هتبثئس ام هيلع دازو «لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ ©

 اهطوس يتلا ىفخت فيك : يأ .[تيبلا] :رارملا لاق اهطوس انه اهُّتدايز» :(ك) يف هحرشو

 يأ ىذأ هسفن فّلك يأ [قباّسلا تيبلاب قّلعتم اذهو] اهئايح نم هلوقو .اهفيس فيكف لتاق
 .«لواطتيو زجعي نأ هلواطت ًٌةالعم

 حتفلاو «(-۲-نويومأ ءارعش) ٤۷٣ ؛هناويد يف يسعقفلارارملل تيبلاو .رسفلارشقو (ب) نم ةدايز 0

 . ۲۷۹ ٤/ ؛نايبتلاو ۱۹۱ ؛يبهولا

 . 174 ؛هناويد يف يبنتملل تيبلا (۸)

¥ 



 :("ةفباّتلا لاق . 3 للا قالا 25 2

1 
 r) ا 2 2 5

 [عقان مسلا اهبياينأ و ...

 رم و ا | م . 2 2 و
 .ءايميسلاو ةموسلا اضيأ ىهو .ةروصقم «ةمالعلا :«اميسلا»و

 - ما ر سلا سام سام سام 5

 الاهاتامَواهئانْبَأَو ايئد لا ىلع َهْيتْي نأ رذعلا عسساولا 47
 م سام س

 اهاياجس هسفنت تدع امل هّسمعت َنوُمْلاَعلاَر فك ون .؛م

 م هم م ممم دل 7 7 < f د

 .كُنزواجيت ال :يأ ءاذه َكُنَوِدَعَي ال :مهلوق نم .تّزواجتو ثكرت ام :«تّدعام»

 افضاج الو ممدنع ٌةهَعَْنَم تعّنص امي ي یف ال سماك 5

 "1 مهايدح نُكَئهيَنإأَجْلاَو اَهَألَوَت نم َنيطالّسلا 6

 و e ا اک و ماع الا مري 6 مس ممل و 3 ت 78

 نب ورمع لاق . الواطمو اهل ايدحتم :ىأ «اهايدح» ىنعمو «نيطالسلا ايدح :ىأ

O1 1 00  

 ايب نع مهيب ةه عراقم ًاهّيمج مهلك ساتلا ايَدُح

 .كولملاو َنيطالّسلا ثيواس هيلإ تأجل اذإ :يأ
 ,WA) 7 ° :* 05 د 542020 تحلب دليل مو

 ىهاي اهي نإو ريما ريغ 2ے ةراامإلا كك تركت 65

 :همامتب تيبلا )١(

 . 47 ؛ هناويد يف ينايبذلا ةغبانلل وهو

 .رسفلا رشقو (ب) نم ةدايز (۲)

 .(ب) نم حرشلا عم (57-5) تايبألا تطقس 65)

 (ب) يف همامتب تيبلا دروأ دقو .«اهُمّدقتم» :(ك) شماه ىلع «اهايدح» مامأ بتك )٤(

 . امام لصألاك هحرشو

 2« 1١٠1/١ ؛برعلاراعشأ ةرهمجو «تاقلعلا بتك رئاسو «۸۸ ؛هناويد يف موثلك نب ورمعل تييلا (0)

 نيورعلا جاتو 0555/١ ؛ةغلل | لمجمو ؛ 1١8/1 ؛ةغللا سيياقمو ء(اذح) برعلا ناسلو

 م0 ؛بلعثت سلاجمو ؛ 7 ؛ صصخملاو ۲۷۹ /۳ ؛نيعلا باتك يف ةبسن اليو .(يدح)

 .(ب) نم هحرشو تيبلا طقس ()

VA ~—هم  



 .ةاهابُما نم «ىهاب»

 (!0هاّيَرنْيَقفاَخلاٌَمَمْفْدَق ةكلممابر كاللا امنِإَف 40

 همنا تألم اذإ :ٌةّيّيَّطلا حيرلا ُهْنَمَعَف :لاقيو .هانركذ دقو كلل : محم هدا
 00 شنا . 7 مَ 7,7

02 me مي 5س 

 مضتهملا مانضهلا رجل عير ا

 رز فلا رم | لاق د ةئيبخ وأ تناك ةيئلم حتر ميش لگ ان وا

2 

 اولا وهلا ٌرَطُق ناقفاخلاو]

 ")اه اَجْيَمَك دنع ىدعلاملس ةسباع ُهوُجولاَو مم ۸

 .هسفنب ةَقثو هل ًاراقتحا مودعب ل لفحيال :يأ

 2م 2 i رر

 "لا دحولاكةدسلبعو ةهلآنيدبالاك ساتلا.4
 وع رو +

 نم ىلإ تفتلي ال ءهيلإ ءاجرلاب ضوقمو ؛ هيلع ("|ةعاطلاب] ٌلبَقم دبع :يأ

 ,"ةئرخأ اذه وجريو :ٌةرات اذه نم بلطي هدبع ٌريغو :ةنع ُهاَيِإ هئانغإل هاوس

xX xX xX 

 .داهشتسالا يتب طقسأو ء طقف زجعلاب قّلعتلا حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف طقف تيلازجع دروأ (1)

 . «همیشایخو» :(ب) يف (۲)

 مضتهملا طبضو «دلجلا اذه نم ٠۷۳ص ًاقباس امهنم يناثلا دروأ دقو .امهيلع رثعأ مل 2مم

 .داضلا رسكب كاته

 )٤( هيف هداشنإ داعأو 27500 ص يناثلا دلجملا يف هجيرخت قيس ص٤١١ .

 .(ب) نم ةدايز (4)

 . لصألاك حرشلا هب قجلأو ء(ب) يف تيبلا زجع دروأ (1)

 . لصألاك ًالماك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (۷)

 .رسقلا رشق نم ةدايز ()

 . هركذ ىلاعت هللا ناحبس ؛عشب مالك اذه» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (9)

4۹ - 



déوو  

 :«تايئاهلا» تمت
2 2 

 .0"2ءيش واولا ىلع هل تأی ملو

 .ةرابعلا هذهب لصألا تدرفنا )١(

 للو ل



 )ايلا هيفاق

 ةيفاق ىلع هل دجن ملو» : :(ك) يف اهدعب دازو ء(ك)و (ب)و لصألا يف ةرابعلا هذه تدرو )000

 يور ىلع دئاصق ةع ءاهلا ةيفاقب تقحلأ (د) ةخْسن نأ ىلع هرعشلا نم ائيش فلأ مألا
 .!!كلذ لعف اذامل يردأ الو ««فلأ مأللا فورح تم : :اهدعب لاقو «فلأ مّآللا

۷۷۹ - 





XAV) 

 :"ةلودلا فيس هقارف دعب هب هّيقل رعش لو یهو ءًاروفاک حدمي «لاق
 سام مك ريمه مو م ام 7 ر ر #2 صرع س رف 7008

 "اَينامأ نكي نأ ايانّابسحو ١ اًيفاش َتوملا ىَرَك نأ ءاد كب ىَمك١

 :هلوقو ل (نیبساح انب ىَفكَو: لجو رع هلوق راهلثم انه اه «كي» تسيل
 1 م

 ىلع «ءابلا» تديزف ٠ .ًابيسح هللا ىقكو :كانه ٌريدقتلا نأل اح هّللاب یقکول

 توملا كتيؤر ءاد كافك َريِدَعَّتلا نأل ؛لوعفملا ىلع تلخد امّنإ انه «ءابلا»و ءلعافلا

 اذإ :لوقي «تيبلا رخآ ىنعمو «ءاد ن نم» :يأ .زييمتلا ىلع «ءاد» بّصنو ؛ًايفاش

 ,ليقثتلا ا اهلصأ ينامألاو] . ةدشلا ٌةياغ َكلتف ايانملا يمت ىلإ ٌلاحلا كب ٌتَّضقأ

($) 

(0010 

(00 
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 قف

 ء١۲۸۱ ٤/ ؛نايتلاو «5377 ؛يدحاولاو 17/4 ؛دمحأزجعمو : 4174 ؛هناويد يف ةديصقلا

 . 40ا/ /4 ؛يقوقربلاو ۲۹٤/۲ ؛يجزايلاو

 تدروو .طقف «لاقو» :(ب) يقو .«يديشخإلا روفاك يف رصمب لاقو» :(ك) يف ةمّدقملا

 ريغت ِهّنأ هاَيإ هتقرافم ببس ناكو ؛ ةلوّدلا فيس بيطلا وبأ قرافو» : (د) يف ةليوط ةمّدقملا

 بكرو «بلح نم لحرف «هنم هيلع ىذألا رثكف «هيف داّسحلا | لوق ىلإ ىغصأو «هيلع

 هبلإ لمحف ٠ «ةلمّرلاب لزنف «هيلإ راسف «هيلإ ريسملاب روفاك ذاتسألا هبتاكو « قشمد ىلإ ةّيربلا

 ا دقو لیت بكرج سرف یلع هلمحو ءاملخو ابادي نب فادي نب نسما

 «يسفنل ءاجهلاك كيحدم رت : ةي ةيئارلا تايبألاب هيلإ رذتعاف «هحدمي نأ هنم دارأو «ىَّلحم

 صم مدقو ۲٠١[ ؛يبنتملا ناويد رظنا] ًاميدق هللاديبع نبا يف هلاق ام تقحلأو تمّدقت دقو

 اهدشنأ ءهحدمي لاقف «مهاردلا نم ًافالآ هيلإ لمحو « هيلع علخو «ًاراد ٌروفاك هل ىلخأف

 . «ةئمئالثو نيعبرأو تس ةنس نم ةرخآلا ىدامج يف اهاَّيِإ

 يأ» :(ك) شماه ىلعو .«. . .امّنإ انه ءايلاو» :هلوق نم لصألاك (د) يف حرشلا دروأ

 . ةبعص لاح يهف ةّينملا كتينمأ نوكت نأو كءافش توملا نوكي لاح ىلإ ترص اذإ

 1 ۷ ؛ ءايبنألا

 .79 ؛بازحألاو ٦ ؛ءاسنلا

 يفامّيس ؛ كولملا هب ىَقْلي نأ ىنعم ال امم أض يأ اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 :هلاهتأ أ ملعي ال نم مهوت فاكلاب ةبطاخمو توملاٌركذ اهيفو ««ءادد اهَوأ ةديصق حاتفتسا

 ام —



 . ن آرّقلا امهب امهب ءاج دقو غل اهقيفخيتو

۲ 

.۳ 

(0) 

00 

( 

(€) 

(0) 

(0 

(¥) 

 5 ساروا مم 52 75 رف يار هام ممم ع

 (")اًيجاَدم اودعوَأاَيَعأَف اقيدص ىر نأَت ينَمَت امَن اهّتيدَمَت .

 ¥ 7 ر وم مي ا 3 0
 .ٌةَمَّلظلا يهو ءىجدلا نم ةلعافم ىهو :ةوادعلاب ٌةَرَئاسُملا :«ةاجادئاد/

 “باميلا ماسحلا ندعتست الف ةّئدي شيعت نأ ىَضْرَت تنك اذإ

0 

5 a (NM sm me EN a 
 ا

 ؟لزنأ مل اذإ هكرأ مالَعَو رایان «لازئ :او عد

 رخآلا ٌلوق ماهفتسالا اذه ٌريظنو
 وو سام رور

 ةاَضَرَعَت نم هب برَضأ َمَّل انأ اإ هريفجو هج يلمح لاط ملف

 ٣ برک يدْعَم نب ورمع لوقكو

 . همن رعاشلا بطاخ امّتإو

 ˆ .(ب)نمةدايز
 .(ب) نم اهحرش عم (1-0) تايبألا تطقس

 . طقف «ماهفتسالا» : هلوق ىلإ (د) يف تيبلا حرش نم ىلوألا ةرابعلا دروأ

 ٠ . قايسلا اهيضتقي يدنع نم ةدايز

 «(نويمالسإ ءارعش) ١114 ؛هناويدو « ٤۳-٤٤ ؛هناويد يف ىبضلا مورقم نب ةعيبرل ناتيبلا

 حرشو 577/١« ؛يرمتشلا ملعألل ةسامحلا حرشو ؛1 ؛ يقوزرملل مات يبأ ةسامح حرشو

 ةسامحلا حرسشو ٠٠٤ ؛يقيلاوجلا ةياور ةسامحلا حرشو « ١/ ٦١ ؛ يزيربتلل ةسامحلا

 « ٤۳۳-٤۳۸ /۸و ۳۱۷ /5و 195/0 ؛بدألا ةنازخو ؛١/1۲ ؛يرعملل بوسلملا

 يلامألاو ٠١١/١‹ ؛رابخألا نويغو ء۹۷ /۲ ؛ باضتقالاو « ٤١ ؛ةيدعسلا ةركذتلاو

 رهز يف ةبسن البو . ١/ 0۸٠ ؛ةدمعلاو ٠١١/۲١ ؛يناغألاو ١/ ٠٠١ ؛ةيرجشلا

 . ٠٠۳ ؛نآرقلازاجعإو ۳٠۸ /۲ ؛فاصنإلاو «(لزن) برعلا ناسلو ۳۰۷/۱ ؛بادآلا

 . هيلع رثعأ مل

 يبأ ةسامح حرشو :177 ؛تايعمصألاو ءا/ا“ ؛ هناويد يف برك يدعم نب ورمعل تيبلا

VV = 



 035 وِ ا 3 ¥ ھل 2 3 ص 25

 ؟ترك ليخلا اذإ ٌنْعْطَأ ملانأ اذإ يقتاع لقي عمرلا :لوقأ َمالَع

 ("!اًيكاَدَا قاّثعلا َنَدْيِجَتَسَت لو ةرافب َحامُرلا َنّليطَتَْسَت 4

 :ديز ويأ لاقو ءاهانركذ دقو :ترّفوتو اهتانسأ تمت مت يتلا :ليخلا نم «يكاذملا»
 مهم

 .حرقلا يه

 (”اَيراوض َنوُكَت ىَّشَح یف الو (ىّوُطلا نم ءاّيحلا سالا عّقتي امه ٥.

 م 000085 م

 اكرتنع لاق .عوجلا :«ىوطلا»
 رب كر g47 م مس

 لگا لا میرگ هيب لانأ ىتح ُهّلظأَو ىوّضلا ىلع تيب دَقَلو

 “)ياو تنأ ْنُكَف اراد ناك ْدَقَو ىا نم كبح َلْبَق يبق كت
 7 معرب م م كل و

 ,ٌةبحمو ابح هيحأو هبحأ أ «هّتبَبَحدو ءابَحم وهو بحم انأف ؛ةبحأ هّكيبحأ : لاقي

FE, 

 َءيجي امّلقو ,ةهُبجَوي سايقلا كلو ««باح» م عمسي د ملو :بوبحم وهو باح انأف

 امحلا حرشو ء١١۱٠ ١/ ؛يرمتنشلا ملعألل ةسامحلا حرشو 2١64/١ ؛يقوزرملل مامت

 ةسامحلا حرشو ؛ 516 ؛ يقيل ملاوجلا ةياور ةسامحلا حرشو 168/١: ؛ يزيربتلا بيطخلل

 حرشو ۲ ؛رردلاو 2475/7 ؛بدألا ةنازخو ء١/١١1 ؛يرحملل بوسللا

 ناسلو « 1۱۸ ١/ ؛يتفملا دهاوش حرشو ۲۳١/۳ ؛ بيبللا ينغم تايبأ حيرشو 7776/١ ؛حيرصتلا

 ةبسن البو . 5777/7 ؛ةيوحنلا دصاقملاو ؛«(لوق) سورعلا جاتو ء(لوق) حاحصلاو ء(لوق) برعلا

 عمهو ؛ 147 ؛بيبللا ينغمو ؛١4 /۲و١۳۷ ١/ ؛ينومشألا حرشو ءال/7 ؛كلاسملا حضوأ يف

 .«لوقت مالع» :ةروهشملا ةياورلاو . 01 ؛ةيدعسلا ةركذتلاو ١/ ٠٠٤ ؛ عماوهلا

 )١( «ليخلا نم ٌناسملا :يكاذملا» :(د) يف هحرشو ؛هايجاوُنلاود :(ك) يف اهتحت بتك .

 . طقف «عوجلا : ىوّطلا» :(د) يف دروأ )۲(

 ۳٤/٩ و٠٤/ ۷٣١ ؛صصخملاو «(للظ) برعلا ناسلو « 55 ؛هناويد يف ةرتنعل تيبلا (۳)

 . 47١ /۳ ؛ةغللا سيياقم يف ةبسن اليو .(للظ) سورعلا جاتو « 517 /۷ ؛نيعلا باتكو 1537و

 . ًاعيمج رداصملاو (ب)و (د)و (ك) يف امب انذخأو « «ىضم» لصألا يف (5)

 :(د) يف هحرشو .«تنأ نكو» :هتحت بتكو ,كايفاو يل نكف» :(ك) يف تيبلا ىور ()

 تيبلا ردص دروأو . لصألا يف ةريخألا ةرابعلا يهو . «هقراف نمل هنينح ىلع هبلق بتاعي»

 .ًاديدش ًافيرحت ًافرحم حرشلا بلغأ هب قحلأو ء(ب) يف

 .- بنو ب



 لاق« «بحم»ب «باح» نع اوتغتسا امك عيببويحتم» ل د ةنع اوتفتسا «« 4 بحملا»
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 درك 5 هم

 ريغ يطال ترت دقو

 : يلع وبأ دشنأو |
 هلع

 :'ةرتنع

 مرا ُبَصُنا ةّنزّدمب ينم

 011 ےک 000 وم و 0

 میمن نم لجر لاقو « ءاهبحب مهبلغت :يأ/
 ورور

 | هي عريسا اسيا داني ْنَمَو
 وااو ے د ر

 برقلا نا سر ريخ مم نا ر

 : بلاط وبأ لاقو

7 27 
 موسم دالبلا 2بم نیما

 :(*لدحآلا لاقو
 ةَتيَبَح اَممرَعَت الون هللاوو

 1 ت

 001256 لاقو

 ایر بحوَلو يرْذأاَم ِهللاَوَو

 : "بلاط وبأ لاقو .«ةثبيح» ىلع !ذهف

 ٌماتألا نينّسلا ُمْزَأ ضع اإ

 . ۲۷۸ص يناثلا دلجما يف هجيرخت قبس

 . ۲۷۹ص يناثلا دلجملا يف اهجيرخت قبس

 . ۲۷۹ص ىناثلا دلجما يف اهجيرخت قبس

 ت r مج 0 5 2

 متاوخلا رهاف ب متاسخب

 قرشمو دبع نم ىّندأ ناك الو

 ؟ٌلعاف ّبُحلا 2 هللا اذاَم نسْمَتلا ىلإ

 مقا ااه لابو

 . ۳۲ ؛حطابألا خيش ناويدو ۱0۸ ؛بلاطملا ةياغو 80 ؛ بلاط يبأ ناويد يف بلاط يبأل تيبلا

 . ۲۷۸ص يناثلا دلجما يف هجيرخت قبس

 .«برقلا يف» :هيفو 271771 ؛هناويد يف ةّرع رّيثكل تيبلا

 . ٠١ ؛حطابألا خيش ناويدو « 147 ؛ بلاطملا ةياغو ء۸۲ ؛ هناويد يف بلاط يبأل تيبلا

 سال



 موس مي

 .ةقراف ْنَم ىلإ هنينح ىلع هّبَلَق بتاعي

 2 م pee مسارب معاه مع

 کاش كتيأر نإ يداؤف تسلف هدعب كيكشي نيل نأ ملعأو .۷

 و
 .ةوكشت اًمع كل عزن اذه ريغ  ّوهو ,ىوكشلا ىلإ كجوحي : :يأ : :«كيكشي»

 : کک لاق .هانركذ دقو
 تچ

 يلاّقب هلَتنأ تسل اليخ كشمريغ كَل ادَّباَم َدَعِبَأَو

 ايراوَج نيرداقلارشإ نك اذإ اهرب رد نِيعلا ٌعومد نِإف م

 “قاب لاا َالَو ًايوسكم دمحلا الف  ىذألا نم ًاصالَخ َقّرَرُي مل دوجلا 4

 : الام نب دعس لاق .ربخلا بصق ؛«سيل»ب » الد ةيش

 يو م مي م .e 7 ما 27 -

 حارب السيف نبا اناف اھ نارین نع رسد نسم

 .ريخلا فّدحف حارب يدنع سيل :يأ
 5 e سرع ا م 2 2 ق ا

 “يخاست ْمَأ ىَتَأ ام ءاخَّس ناکا یّتَفلا ىّلع لدن قالخأ سفتللو ۰

 .هب حرص ملو ءبّتعلا طارفإ نم هسفن 4 مع مجمَج
 ©)ٌيزاج سين نم دولا يِرَجَت كتير امير بذقلا اهُيأ ًاقايتشا لِقأ 7

 ,فاقلا ٍةرسكل عابتإ امهدحأ : :نيهجو نم «لقأ» نم «مالسلا» رس زوجي

 فيمضتلا عم ةّفحلل ًابلَط ًاضيأ حتفلا زوجيو] .نينكاسلا ءاقتلا لصأ :ٌرَخآلاَو

 عم (8و 7) ناعيبلا طقسو .«ىوكشلا ىلإ كجوحي :كيكشي» :(د) يف تيبلا حرش )000

 .(ب) نم امهحرش
 . 714 ؛ هناويد يف ةّرع رّيثكل تيبلا (؟)

 . افرح لصألاك (د) يف تيبلا حرشو . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف تيبلا زجع دروأ (۳)

 امك ءح ١/ ١ص يناشلا دلجملا يف هداشنإ داعأو ؛84 4ص لوألا دلجملا يف هجيرخت قبس (6)

 . ۲٠۹ ؛ثلاثلا دلجملا يف هدشنأ

 . (ب) نم هحرشو تيبلا طقسو .«بتعلا نم هسفن يف امب حرص مل» :(د) يف هحرش ()
 «لصألاك حرشلا هب قحلأو ء(ب) يف تيبلا ردص دروأوو . لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ 03(

 . هيلع دازو

¥ 



 .نينكاّسلا ءاقتلال هعيمج 4 ةكرحلاو
 م م مام © ةر ريب قرر ےس ر 2 ر را رر مربرب »رز

 “عاب بْلَقلا عّجوم يبْيَش تقرافل اّبصلا ىلإ تحرز ود ًافولأ تقلخ .۲

 .اذه نم ّنسحأ فّلإلا ةدش ےب تعمس ام
 ره ممم

 اًيفاوقلاَو ىَوُهلاَو يحصُخَو يتايح هرز ارحب طاطسلاب كلو .٠؟

5 5 4 

 :(ثارجلا لاق ءاهب هترز :«هترزأ»و .«طاطسُلا» 2ے تاغللا انركذ دق

 1 ت م
 اقمامحلا هب تانئاحلا ريزي تاْيرَدُمِب هِقَجَح هتف

 اَيلاوَعلا ّنْعِبَتُي افافخ َنتِبَش  انّقلا اهنا نسي اتدَدم ادرج. ٤

 :( وتو

 بكم نم ٌةأَبَي تَسَحأ ًءارض 0 اهّيَخاَرَم يرام

 رقت لوق هّلمو
 يعم + نا 7 ع

 مّلعم نم ٌةأَبَن تَّسَحَأ ءارض اهنا بق بالا یرابت 3 درسجو

 2 رھ رس ر ماض م ت 5 م

 (!ايفاوح ةاّرْبلا ردّص هب نشف اًفصلا تفاو املك دياب ىشامت ٥.

 .(ب) نم ةدايز )1١(

 . «تعجر» :(د) يف )0

 اهحرش عم )17-١15( تايبألا تطقسو .«عمس ام» :اهيفو لصألاك (د) يف تيبلا حرش (۳)

 .(ب) نم

 ٠۳. ؛هناويد يف دوعلا نارجل تيبلا ()

 . ۱۸٤ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (60)

 رسفلا يف ام غرفأ هنأ عم «هيلإ ناويدلا قّقحم رشي ملو .هريغ وأ ريثك ناويد يف هيلع رثعأ مل (1)
 . ٣۳۳و ۲۹۸ص رظنا .ناويدلا يف ریثک رعش نم

 (ب) يف همامتب تيبلا دروأو .«ةازبلا رودص» :هلوق ىلإ لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ (۷)

 ةروص هتروص هبشت ًأشقن هيف نرّأ ليخلا هذه رخصلا تئطو اذإ :لوقي» : ىلي امك هحرشو

 ةدشل فاوح يهو رّئؤت تناك اذإ اهّنأل «يفاوح :هلوقب تيبلا يف تكنو ؛يزابلا ردص

 .«تلعنأ اذإ كّنظ امف اهرفاوح

~~ VA - 



 ةازبلا رودص ٌراثآ رخّملا 2 205 ترثأ ٍفاوح نهو ءاهيديأب تَّنطَو اذإ :لوقب

 : "اض هلوقك اذهو

 دسيمالجلا ج ليلا كباس تيك هما نم فرح لو

 .ةلودلا فيس حّدم دق ُهّنأل ؛نيعلا لكش ديري
 5 ررر قر ةر

 "ايه امك صوخشلا تاديعُب نيري ىجدلا 2 قداوص دوس نم رظنتو .5

 وحن ِءاَتلاو فلألاب حيحصلا هفمجف لقي الام لك ّنأل ؛«تاديعب» لاق

 راق أ ًاصاخش :«ًاصخش» اوعمج دقو اثم وأ ناک ًارّكْدُم ٍتآلجسو تاماّمح

 ايفاط ءال اهب يحضي قرع یّدَق املاک صاخشلا یوا اهب لوح

 “دانت ريمضلا ًةاجانم َنْلَخَِي ًاعماوس يفَحلا سرَجلل بص .۷

 î) . 5 8 رم ي 4 و

 :  اضيأ و ادهو 'توصلا :«سرجلاو

 لوقو

 سا مما و م او و ر و

 ملكتي اَمَوًاظَحَل اهُمهْفَيَو احّولا عمت امو الكف هبواجت

eu اهظّقيتو اهءاكذ نيعضوملا 2 ديريو. 

 اًيعافأاهنم قانعألا ىّلع نأَك ةع حابصلا ٌناَسْرُف بذاجُت .6

 .«َنرثأ» :(ب)و (د) يف )١(
 ۲۸۵١. ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا (۲)

 «(ب) يف طقف تيبلا زجع دروأو .هَانّنؤم وأ» :هلوق ىلإ لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ (۳)

 .ًاضيأ (ًاثنؤم وأ» : هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو
 .هيلع رثعأ مل (5)

 .(ب) نم امهحرش عم (۱۸و ۱۷) ناتیبلا طقس (5)

 لوط» :رهشألا ةياوّرلاو ۲۹١ ؛هناويد يف يبنتملل هدعب هركذيس يذلاو اذه ناتيبلا (5)

 . «لاتقلا

 .رسفلارشق نم ةدايز (۷)
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 ال ةّمّرلا يذ لوقكا دهو ءدحاو ىنعملاو ؛ ًاضيأ «خزاشو
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 قِرْطُم نْيعارُذلا ىَرَسُي یدل ٌعاجش اهَمامِز نأ َكرافسأ ٌةَمْيِجَر

 : "رف رخآلا لوقب هيف ًاضيأ دال دقو «سرف نانع ىلإ هلق ,ةقان مامز فصي

 اَمَقْرَأ اهم دّيجلا ف ةبسحت امّنعَتْلا اَنهَمَرَك ترك اذإ

 ل ىعمصألا دشنأو

 وا r يو

 يمري لج ترم هوتی ىقت بابح هناك ي مرضح ىم ب عال

 )مح لاقو

 ورا <

 امتِرَأ ةّطاَمحلا نابعُتك امامز

 اكمل م

 : ريك لاقو

 بّيَسْلا بابحلاك ما مز َعّيضَو ْتَبعَوَتاَّنِم َدّهَجلا الب ام اذإ
L0 

 ك ةحصفأ ام ًارشب هللا لتاقو اذه ك سالا ٌرثكأ دقو فيحلا :«بايحلا»

 :هلوق

 ۳10/۱ ؛ةغللا بيذهتو ء(عجر) برعلا ناسلو /cA ؛ هناويد يف ةّمرلا يذل تيبلا

 .(عجر) سورعلا جاتو «(عجر) ةغالبلا ساسأو 2575/١ ؛نيعلا باتكو

 ناسلو ؛ 17 ؛هناويد يف يلالهلا روث نب ديمحل وهو «هشاشخ يف تبشنأ هنأ ملف :هردص

 ةطامحلا نابعُّتك ًامامز :رداصملا يف تيبلازجعو .(بعث) سورعلا جاتو « (بعث) برعلا

 قايّسلاو «رداصملا نع اهانبوصف « لعافلا ىلع عقّرلاب لصألا يف مامز» طبض دقو .امكحُم
 . عفرلا ال بصّللا يضتقي

 باوّصلاو «ناويّدلا يف نيعلا مضب «عيضو» طبضو 0١ ؛ هناويد يف ةّرع ريثكل تيبلا

 . لصألا نع هانتبثأ ام

 ناويدلا ةياور يهو ءهانتبثأ امك كانه هطبضو .711 ؛يناشلا دلج ا يف هجيرخت قبس

 طبضو .هجو اهلو «ةمجعملا ءاظلاو ةانغملا فاقلاب «ظراقتي» :انه هطبضو .رداصملاو

 . (لمث) ناسللا رظنا .دمَّنلا ىنعمب يتأتو مأللاب (َلَمّثلا»

 هس VAN ادع



 ر

 مامَحلا َّدَمَّتلا ُظَراَقَتِيامك تايغنصُم ةَنزألا نعرا

 “شام مسجلا 2 َبْلَقلاٌر يِسَيَو هب ًابكار جرسلا 2 مسجلا ٌرْيِسُي مرعب ٩۹.

 تامل ةقيقحلا 4 َكّرحت ولو ؛هعضوم نم ُكرحتي ُبلقلا داكي معلا ت ةوقل :يأ

 0 !هلوق چ مامن وبا اذه وحن ىَتأ دقو :ةيحاص

 امُدُق موت ىشَمَت كوأر امل مهرو دص ذي سانأ ٌبولُق تشم

 الأ ,ةكلوماو ةدشلا عضوم يب بلقلا َكَّرحت َّركذ هّنأل ؛ ؛ملّسأ م است يبأ قيرطو

 :لاق يبنتملاو] . مّلَسأ تناك اذهلف ؛ةعضوم قراف :يأ ؟تامف هبلق علخنا :نولوقي مهارت

 .”!هداؤف ظّفيتو هءاكذ ينعي ؛همسج ب ٌهبلق راس هجرس يب راس اذإ ام همزع ةوقل

 “يقاوسلا لَفَتْساَرحَّبلا صف نمو هري َكِراَوَكِروُفاَك دِصاَوَق ٠

 °“ قامو اهُفْلَخ ًاضايَب تلح هناَّمز نيع ناسنإ انب تءاَجف ./

 ماا يم م 5 £4 5 -
 فصو ذي ىّنعملا اذهب يمورلا نبا ًءاج دقو ءتاغللا نم يقآملا 2ب ام انركذ دق

 :0ءادوس ,ةيراج

 قدحلاو بولَقلا بسح ةقبص تّقبص مااء بسحلا اهب

 هظّقيتل يأ» :(ك) يف هحرشو .«هبحاص تاله : هلوق ىلإ لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ )١(

 هب قحلأو :(ب) يف همامتب تيبلا دروأو .«هجرس يف راس اذإ همسج يف هلق ريس هئاكذو

 . هيلع دازو «لصألاك حرشلا لماك

 . ۱۷١ /7 ؛ هناويد يف مامت يبأل تيبلا (6)

 .(ب) نم ةدايز (۳)

 .(ب) نم اهحرش عم (۲۰-۲۲) تايبألا تطقس )٤(

 .«هب» :(د)يف (6)

 :(2) يف هحرشو وسا كلم هب حد ام نسحأ اذه :يبلاعثلا لاق» :(د) يف حرشلا )0
 :لاق ريغ ال ٌداوّسسلا ّنسحتسا يمورلا نباو « ضاييلا ىلع اولا عضوملا اذه يف لّضف»

 . «[تيبلا] اهبسكأ

 . ٠٠١١/٤ ؛هناويد يف يمورلا نبال تيبلا (۷)
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 . .ةقدحلا ذب ٌداوّنسلا وهو ,نيعلا

 قارولا نيشحلا نب ىسيع مساقلا يبأ نع بتاكلا نيَّسحلا نب يلع ينربخاو

 ٌةبايس نبا قشع :لاق ءدايز ٍنب رفعج نع ةدئاز يبأ نع ليئارسإ نب بوقعي نع

 :0كوقي 2 ًاشنأف .ةوبتاعو كلذ ىلع هّلهأ ةمالف ع ادوسس ةدراج

 رق دم

 الامجلاو ةحآلملا هوسكيف حوش جو لاخلا نوک

 وص رل و ےب رل

 الاخ نّيعلا ج اهنگ اَهاَرَي نم ىلع فوْغشَم مالي فيكَ

 ٍةأرمال دشنأو < مجح هَل سیلو .ةآرملاك اهيف يذلا ٌداوسلا :نيعلا ناسنإ :متاحوبأ لاقو

 : بلغت ينب نم
 همس 3 0 2 5 وو

 داوسلا 4 ىذلا ئسائألااهّنم ت تب ست اَم اذإ حت

 : دشا
777 TE 7 چ 

 ؟اناسنإ ساّنلا لك ساّنلا ّنَّسْحَأَو ٍمَدق ىلع يشُمُي ْنّم َنَسَحَأ َتْسَلَأ

 .نيعلا ناسنإ ينعي :لاق

 ايدايألاو هَئاَسحإ مهدنع ىَرَف يذلا ىلإ َنْيِنِسَحُملا اهُيَلَع زوجت .۲

 “ياللا يجر ا ! هرصَع ىلإ اندودج روهظ ے انیَرَس ام یتَف ٣

 .هءاقل نيجرم الإ انيرس ام :لاق ُهَّنأك ءلاحلا ىلع لمت عضوم 2 :«يِجَرت»
 ساس هم«

 رادع الإ تالعَقلا لعقيامف هردقمراككا نوع نم عفرَ.٤

 )١( ؛ يناغألا يف ًةبايَس نبال ربل او ناتيبلا ١١/۸۸..
 .هيلعرثعأ مل (۲)

 . 00۸ ؛ ظفاحلا ةدمع حرشو 2017/١ ؛ هناويد يف ريرجل تيبلا )۳(

 )٤( «يفانرتتساام ىوريو» :(ك) يف اهتحت بتك .

 . لصألاك حرشلا هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ (4)
 دروأو . ديدش فيرحتب حرشلا نم ًاريسي ًاضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلادروأ ()

 ةكسملا ضرافلاو «ضرافلا نودو ركبلا قوف يهو «ناوع عمج نولا» : (د) يف حرشلا
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 ا : :«ضرافلا»و ؛ضرافلا نودو ٍركبلا قوف يهو «ناوع عج : :«نوعلا»

 :"ايلع وب بأ اندشنأ/
 رمد ل جالا

 اهُبوعو مومهلا راكبا َمَعْنَأَو هليل هَقْرَوَت مل يحاوضلا ُنيمَس

 يراحصو ىراحصو راحصو ءیارذعو راذع :لاقي .ءارذع عمج :«يراذعلا»و

 : "كلما دبع نب ديزي نب ديلولا لاق ءًاضيأ

 ابراَحصلا لاتر كى نعود دقت

 :('!يسعٌقفلا ُراَرَملا لاقو
 رر ر وک

 5 .نيعتشلا ىلإ ةٌطضاف ا نیما عقب تالنت لوق را يفبني ناكو

 ادهو ٠ .ةلبق توت مل مراكم ٌعرتفي امّنِإَو .هيلإ قيس ام مراكملا نم يتأي ما :لوقي ٠ هانرکذ

 هّنأ ىلإ اذه ىلع ُهَجوُي ُهّنأكف ؛ًءاجه َبلقني نأ ٌروجي هَل رهركذ تمدق تنك امم ًاضيأ

 ىرت الأ هيلإ قبس مل ام نإ ٍعياقملا نم يتأي ام: :لاق مث ءهب ابره مراكملا نع مفر

 .ءاجهلا هجو اذهف ,نيرمأ لمتحي وهف 5هيتأيام م مهبأو :مراكملا ةكرتب حرص نأ

 "اًيداعألا داب مهنم دبت مث نإَف فطلب ةافبلا تاوادُم ديبي ٠٥.

 . «ةرورض تالعفلا نيع نكسأف ءءارذع عمج ىراذعلاو

 .٠ . .يراذعلاو» : ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس )000(

 ء٠١١٠ /هو ١١/7 ؛ةغللا بيذهتو ء(احض)و (معن) برعلا ناسل يف ةبسن الب تيبلا (۲)

 .(معن) سورعلا جاتو ء۹١١٠ ١/ ؛صّصخملاو '

 ةعانص رسو « ١١٤و ٤١٤/۷ ؛بدألا ةنازخو ٠۹٤ ؛هناويد يف ديزي نب ديلولل تيبلا (۳)

 يف عتمملاو ٥ ؛ لصفملا حرشو :46 ؛ةيفاشلا دهاوش حرشو ۸1/١ ؛بارعإلا

 ٠۹٤ /۱ ؛بجاحلا نبا ةيفاش حرشو ء۸۱ /۲ ؛ فاصنإلا يف ةبسن اليو ١/ ۳۳١. ؛فيرصتلا

 .157/7 ؛برقملاو ۱1۲ /۲و

 . ۲۲۸/۲ ؛ نییدلاخلل رئاظنلاو هابشألاو «(-؟-نويومأ ءارعش) 500 ؛ هناوید في سعقفلارارملل تیلا (4)

 .(ب) نم اهدعب ام طقس (65)

 .ًاعم : : هلعفبد : اهقوف بتكو ««هظفلب» :(ك) يفاهاور (5)

 .(ب) نم (55و ۲۵) ناتيبلا طقس (۷)
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 اًيجار تنك يذلا تقولا اذو هّيَلِإ  ًاقئات تنك يذلا هجولا اذ كسملا ابأ 5
 نل مر رم و مهرب ع م

 (")اًيداص َءاَللا كْرْتَي ًاريجه تْبجو هود بيخاتشلاو ىرورملا تيقل .۷

 : "كك لاق ةارورم ةدحاولا ؛تاولفلا :«ىرورملا»

 قاقرلا َدَعَب قاَقَرلا يوطيو | ارورم لك ضرع باجي تاب

 7 ميش

 : :0زب ادجاّرلا ع لاف مت درورم» ًاضيأ ْعَمِجُيَو

 اهتايرورمو یر ىرور_ق نيب اهتاّيماسس قاع امُنأَك

 هايس نسم وع يبق 1
 ءأ”لبجلا ن | نم ةيلاعلا ٌةعطقلا يهو ,باختشو ٍبوخنش عمج : :«بيخاتشلا»دو/

 :("ليلكُلا لاق. ٌبيخانش اهعمجو ٌةفرشملا لبجلا ٌةيحان :«ٌةَبوُحْتشلا»: يعمصألا لاقو

 رْطَقلا لبس نم َءالّيلَحِإ بيخانش  ىَقّسَالَف البلا هللا ىّقَّس ام اذإ

 كرم هم ك 3 و هَ 7 مشا 0 2
 :هّلك نايدصلاو ءىدصلاو .«ىداصلا»و ءهانركذ دقو رحل دش :هريجهلا»و

 نم ةيلاعلا ةعطقلا يهو «بوخنش عمج :بيخاتّشلاو «تاولفلا :ىرورملا» :(د) يف هحرش )1(

 اذهو ءًاريجه هب كبسحف ءاملا شطع اذإف «ناشطعلا :يداّصلاو «ّرحلا ةدش ريجهلاو «لبجلا

 :(ك) شماه ىلعو .«[تيبلا] كنيع لاب ام :رخآلا لوقك اذه» :(ك) يف هحرشو . «ةغلابلا نم

 ؛ىراحصلا يهو «ةارورم عمج ىرورملاو . ةرجاهلا تقو رحلاو ريجهلاو «تعغطق :تبج»

 ضعب هب قحلأو ؛(ب) يف تييلاردص دروأو . (بوخنش اهدحاو «لابجلا بيخانشلاو

 '.ًاريبك ًافيرحت ًاقرحم ًارصتخم حرشلا

 .رسفلا يف ينج نبا نع ًالقن 007 ؛هناويد ف ةع ريثكل تيبلا (0)

 211717 /7 ؛يرمتشلا ملعألل ةسامحلا حرشو ء١۱۸۲ /4 ؛يقوزرملل ةسامحلا حرش يف ةبسن الب تاييألا_ 20

 1٠۹ ؛يقيلاوجلا ةياور ةسامحلا حرشو ٤/ ٠۲٠١ ؛يزيربتلا بيطخلل ةسامحلا حرشو

 سورعلا جنات يف يسامحلل ثلاشلاو يناثلاو ء۱۱۹۷ ١/ ؛يّرعملل بوسنملا ةسامحلا حرشو

 . (ىرورق) نادلبلا مجعمو «(ارق) برعلا ناسل يف ةبسن اليو . (ورم)

 .(ب) نم اهدعبام طقس )٤(

 . (للح) سورعلا جات يف لكع نم لجرل تيبلا )0(
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 :(هلوق رعاشلا هيف غلاب امم هوحنو ءًاريجه هب كبسحف ءالا شطع اذإو ؛ٌناشطعلا .

 ةدّمرلاّن م اروع نيعلا 2 ناك  ًارهَّس اهُمْوُت ىسمأ َكَنْيَع لاب انَم

 ثيبلا اذه َبَلَقَي نأ ٌروجي .ايداص ًءاملا كرتي :هلوق ٌلثم .«ًأرهس اهمون» :هلوق
 57 ساما م م مر 7 2# ي چ نبا اى

 لغو ههجو مّظع ديري هنأكف .هجولا اذه نود :يأ ««هّئود» ىنعم نأل ؛ًاضيأ ٌعاجه

 دسألا لثم : يأ ءدسمألا ُهّنم وأ هنود ْنَيَقَلَتَ ًانالف تيقل نشل : لوقت امك .هرفاشم

 :(©ةاجه ا ا هيف هّلوق اذه دكؤيو
 و سما 2 7 7 5 يي لا م 7 ¢
 ىَجدلا ٌرَدَي تنأ:هَللاَقي هفصن هرفسشم دوسمأو

 4 و و 0001
 ؟اضيأ لوقي هارت الوأ

 و ب

 ] اكحضملا نمرَصعب دامو
 هر مر م ت م
 ة؟اعكيلاك ك حض هتكلو

 ا و 5 وِ ت

 ىسضرلا نسييو ضسيرقلا نسيب َنَدَكَرَكلا هب تخدم رمش

7 

 لوط الولو ءاذه نم ٌرعش هل َمَلَسِي امّلَقَو .هرعش ذب ِمادَت نم ىتّؤي ناك امو/

 هلك ةئركذل ءاجهلا ىلإ ًاحيدَم رهش ام ِلَّقَن بنجتو باتكلا

 .هيلع رثعأ مل )١(

 هم ليلا رفش يف سيل ءيشو ساف ليَ اذه : (ح) د يحلل يلعت لصألا يف دعب 000

 دصقلاب يتمرح تيجو دقق ريجهلاو ٌروافملا هذه تيقلو كئأدصق دق : لوقي امَّنإو «ءيش

 ولو ؟هدفرل لمآ هل جار وهو ءهب هئاقل لو نم اذه هل لوقي فيكو ؛رومألا هذه ةاساقمو

 نم هلا امّنإو حدا ىلع لومحم اذهف ءهيلإ سالا ٌرواجت ام هيف لمألا يوق نكي مل

 لانه ُةَمهتلاف «ءافجلا نم ُهنظي نكي ملام ىأرو «هيف هلامآهئفلخأ دعب امیف اج ام همالك

 .«عجر» : :لاق مث ««حيحص حد ةوفجلا دعب هب همنا اَمٌنيثكو ءانهال

 . 444 ؛ هناويد يف يبنتملل هنايليس ناذللا ناتيبلاو تيبلا )۳(

 دعب هّتركذ يذلا اذه ؛لاقم ماقم لكل « هللا افاع» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )٤(

 ىلع امهادحإ لمحت نآلا ىلإ وتست ملو «هنع ليحرلاو هنم سأيلا ةوقو ءافجلا ماكحتسا

 ًبحاص وصيام اريك إف ةروصلا هذهب هرعش نم ًريثك نأ نم ُهركذ ام ماف «ىرخألا

 ؛هيلإ فرص افرصم عدلا يف هل ناك امو «ةقرصم حالما يف هل ساف لت وه باتكلا

 هلسري لب « «قطنلا دودحب هذخأيو هلوقي ام ىلع تبت تبني مل ناف . يبنتملا نم لالخإ ةضعبو

 سس VA ل



 7 ا رر ك »و م وم اه مر 8. 2 هاو 5
 (")ايداوفلا صخأ ال باحس لكو هدحو كسملا ايأ ال بيط لگ ا۸

 ساس * مق سمسم £ ت ر 4

 “يناعلا كيف نّمْحْرلا َعَمَج دقو ٍرخاف لك دجحاو ىنعمي لدي
 ممم نس 4 3 م ر م ر f 7 ت

 .یضرَع فرعو ءًاضيأ "!كحضف تکحض تيبلا اذه ىلإ ةءارقلا ج تلو ان
 و م ع 0

 0 تمدق امم هن

 (*!اَيِلاَعَلا َكاَدَن 2 يطعت َكَنِإَف ىدتلاب يلاعملا سانلا بسك اذ.

 0 ريبگلا يك الا لوقك] ؛هذخآ احم يلعي كّواطع :لوقُي

 فرش ذر ىنتجُي ًالاؤم تيأر ىح ًافمز ٌةيوجعأ ارظتنم ُتلزام

 ؛اهنم تخلسنا ةالعم بسك اَ تقف اذ: :لوقي هّنأك ُهَبلَق نكمي امم ًاضيأ اذهو
 و

 0 هدنع ميقو هب نسحت نمم كريغ ىلإ اهتيلس دق َكنأكف ٠ اهظّفحو اهير ٌنسحت ال كال

 نم ىلع هيف ىّمادت نوکی نأ ل متحي ةضعبو اذه لثم هيف هل ضّرع امّبرف لاسرتسا ىلع

 . «ةقحتسي ام هزجی مل وأ هب رصق

 .(ب) نم امهحرش عم (19و ۲۸) ناتيبلا طقس (۱)

 .«كحضو» :هلوق ىلإ لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ )0

 . «كاحضو» :(د) يف )(

 هيف ةمالكو «كشلا هيف هيلع قّرطتي ال يج دم اذه» ؛ :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب 4

 . «لّيخَت داَسف

 طقسو ««هخرشيو» :دازو ؛«هذخآ» : هلوق ىلإ حرشلا هب قحلأو ؛(ب) يف تيبلازجع دروأ )٥(
 ةرابع (ك) يف دروأو ««هدخآ ل مجي كؤاطع :لوقي» :(د) يف هحرشو .كلذ ادعام

 .نتملا يف هانتبثأ ام هيلع دازو «هذه لصألا

 .(ك) نم «لحمد تطقس )١(
 .هداشنإ داعأو ‹ ۸١١ص لوألا دلجلا يف هجيرخت قبس (۷)

 .اهدعبام طقسو :(ك) نم ةدايز (۸)

 . «كل فتا اذإ» : يلج نبا ةرابع لقن دقو ٤/ ۲۹١ ؛نايبتلا يفو .لصألا يفاذك (9)

 وه لب «ةليخت امك اذه سيل « ةيفاعلا كل هلا بهو» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب )٠١(
 . احلم هرعش يف ىنعملا اذه ررك دقو ؛حدم

VA ~ 



 ما مب ص مس جا ي ةر رس ةر ص »و ما قوا ماه سا. pe ا

 “ياو نيقارعلل اكلم عجريف لجار كروزي نآأريثكريغو 1

 4 يو امد
 هَبْلَف نكمي امم وهو .هيف هلوقك نوكيف ٠ اذه بلقني نأ ٌزوجدو

 مركتلا ليلق وأ يعاسملا فيعَض ىَرَي نأ رّدعلا هءار نم ىلع ٌقيِضُي

 ْنَم// هنأ هتطابو مركلاو يعاسملا بسك َكّنم دافأ َكآر ْنَم نأ ةرهاظ ادهف

 نأ هردع قاض هيلإ تّلصوام ىلإ ٌتَلصو دق ءروصُقلاو ٍصْفَنلا نم كب ام ىلع :كآر
 اذإ ًاضيأ كلذكو ؛يعاسملاو مراكملا بسك ىلإ كلذ ٌزواجتي الآ لب تغلب مع َرصقي
 كنود نحأ ٌدَجوي ال هّنأل ؛نيقارعلا ىلع أيلاو مجري ْنأ هسفنل ٌرثكتسسي مل ٌلجار كار

 . تغلب ام تغلب دقو

 ("اًيفاع َءاج يذلا درَملا كلئاسل  ًٌآيِزاَم ءاج يذلا شّيجلا "بهت دقق.

 8 ت ر 7 7 رص م
 .كداصق دحأل هتبهوف .هتذخأ شيج كازغ اذإ :لوقي
 ما مص ما م 5 ٠ 0 00 و 2 0 سها مل

 “اق كاشاحو اهيف ام لك یری 2 برجم راَقتحا ايندلا رِقَّتَحَتو .

 .كاشاح :هلوقب ىشتسا ام ّنسحأ ام هللا ّناحبس

 اًيصاوُتلا َنْبَشَأماَيَأِب نكتو ىتاي كلما تردا نمم تنك امو.
 8 ميم ما رر 0 - - م ع ا

 (")اًيقارم ءامسلا 2 اهارت تنأو ايعاسم دالبلا 2 اًهارت كاد.

 َكّبلط ٌُنوكي امم كلذ بسحبق ,ساّنلا داقتعا فاعضأ يلاعملا 4 دقتمي :يأ

 .اهيلع َكُحشَو اهل

 .(ب) نم اهحرش عم )۳۱-۳٤( تايبألا تطقس )00

 . ٤0۸ ؛ هناويد يف يبنتملل تيبلا (؟)

 .«مالسلاو «صيبألا لكأب خيشلا اهيأ كيلع» :(ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب (؟)
 .«بهود :(ك) يف )©(

 .ًامامت لصألاك (د) يف تيبلا حرش )0(

 )١( ا رسح ء ءاشتسا» : (د) يفهحرش .

 حرشلا (د) يف دروأو .لصالاك حرشلا لماك هب قحلأو :(ب) يف همامتب تيبلا دروأ 4“

 .ًامات لصألاك

 الرام ~—
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 “باص وجلا ىَرَتْنأفاصَرْيَم ىَرَت امّا جاجعلاَّردُگ اھ سبل “٠.
 5 ماض م م ماه مهلا صام ولار ر مص م ع در ساما رام

 اًيضار كينثيو ًانايضَم كيوي حياَّس درج لك اهّيَلإ تدقو .۷
 و ه 3 . ت7 ت ت ك

 ہانرکذ دقو ءاهنم درجتيف ؛ليخلا مدقتي :ليقو ؛ءرعشلا ريصق سرف :«درجا»

 وو 8 5 م م 20 8 هسا ل ول
 دربت ام ىلإ ككادعأ نم هب ّلصت َكَنأل ؛«ایضار كيقي»و ءىرجلا ديدش :«حباس»و

 .كيضغو كلط يع

 "يها تشكوأ تيئثتسا اذإ يصعيو ًارمآ كئيطي صضام ط رتخمو . ۸

 برَضلا نع ّفَقو كل َّنَع ْنِإف ,ٍةييرض ىلع هترمأ اذإ «كعيطي فيس» : :يأ

 .©!ةْعَّرَط لاق امك هدر نكمُي الف عطف دق ُهّنأل ؛كاصع
 5 دو 7 ما عل

 دفق :هزجاح لاق الهم :ليق اذإ 3-7 55 55 ٠

 “يقاس ليخلا هداريإ 2 كاضريو ادراو هاضرت نيرشع يذَرَمَْسَأ و ./

¢) 

(1) 

(۳) 

(2 

(€) 

(0 

0300 

f .م ا 1 و 2 8 ۴£  

 . اعارذ نورشع هلوط وأ ؛ابعك نورشع هيف أحمر ينعي

 “)يضايق اهيَلإ تساج دق ٍضَرألانم  ًارئامُع سوجن تكَفْنا ام بئاتك

 : "لاق ءاهانركذ دقو ؛ ,"!ةليبقلاك «ةرامعلا»
 و م. و + ت 3 ا #4

 عنا تطفي ةرامع ٌرْيَخ ف يضلل اَنيَمْلَ .

 .(ب) نم اهحرش عم (1/7-124) تايبألا تطقس

 . ًامامت لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ

 بك رئابسو 47 ؛ هناويد يف دبعلا نب ةفرطل وهو « ةبيرض نع ينث ينثني ال ةقث يخأ : هردص

 ء١١٠۳ /۲ ؛صئاصخل او ‹۲۱۳ ؛ةيهزألاو ٠١/١ ؛ب علا راعشأ ة :رهمجو «تاقلعما

 . (ددق) برعلا ناسل يف ةبسن اليو .77 ؛ ةحضوملا ةلاسرلاو

 . ًامامت لصألاك (د) يف تيبلا حرش دروأ

 : هلوقو» :(د) يف هحرشو . حرشلا نم ًاريسي ًاضعب هب قحلأو «(ب) يف همامتب تيبلا دروأ

 . «تاولفلا :يفايفلاو ءأطتو سودت :سوجتو «ةليبقلا :ةرامعلا :ْتّكفناام بئاتك»

 «. . .سوجت» : هلوق ىلإ (ب) نم اهدعب ام طقس

 ۸1۸/۲ ؛ لضفلا تارايتخا حرشو «767 ؛تاَيلضفملاو « ٤٤ ؛ هناوید يف ةزلح نب ثراحلل تيبلا

 .(جمد) سورعلا جاتو ١194/7 ؛ريبكلا يناعملاو ؛(جمد) برعلا ناسلو غ 117 /5و
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 يبأ تخول نع يدينا ايل نب محا نم نحال هم انوکو فيضلل

 ترب دبیر نب فاکع انأ :لاقف ديرملاب يبارعأ فقو : :لاق ءيبارعألا نبا نع ريزولا

 3 مع 0

 :ريسألا ُكّكأو ءٌريقفلا انها ,ةّمهلل ًامَنَقَم ةّمجلا ًاعّرْفَم تنك ,ٌةرشع تَوْحَأو ةرشع

 .ةيلاجر دابأو ءةيلام فاسأو ,يترامع ىنفآو ؛يمحل ملتجا ىَّتح رهدلا يلع قابناف

 ٍةّلخلا ٌةََج لافإلاو ٍسْرَفلا ٌةريثك ًارثد ًاركسع ًالَّمَط اًهردصأو ارس درو تنکو

 تينشو ٠ .يحارم عرق ةدخو ٌةِجَيَح .ناثدحلا اهملتجاو .نامرلا اهصقنق ءلاحفلاو

 ةّلقلاب ينثجدحو ,نونسلا ينتيكنف ٠ أَقلْمُم افيسم ًادحاق أ دحاو تيقبف .يحاضوأ

 مكشعنو هللا وفع مكلمش .ءاصاصتشو ةجاحو ءاوألو ردهج اخأ ٍنيعم نم له ءنويعلا
 ؟هّللا مكمحر ,فورعملا عانطصاب مراكملا ذ اوسّفانت ,فورعملاب

 لالخ اوُساجف9 "لَجوَّرع هللا لاق. ًاطتو سودت: :يأ :«سوجت» "وإ
 هللا دبع وبآ ينربخأ :َلاق ,نسحلا نب دمحم نع يلع نب دمحم انربخأو ٠ ) !«رايشلا
 :لاق «ينزاملا نامثع وبأ انكدح : :لاق «ينالقابلا نباب فورعملا بذدؤملا نسحلا نب دمحم

 :ٌلاقف ءاوساجف وه امّنإ :تلقف ايلا : لالخ اوساحف# أرقي يوقلا ٍرارس ابأ تعمس

 :(”اريتك لاق .«ٌئافيَق» اهتدحاو ,تاولفلا :«كليفلا»و «دحاو ٌءاوس اوساجو اوس اح

 مي درصلا جد نهب تسلا اإ ايال م ظاوتلا كسلا نم

 چ ےس 7 لرل و هو 5-5 ا r م قر ا .

 ْتَّنطَو دق لئابق أطت هركاسع لازت ال :لوقُي . ٌةيضام تناك اذإ :«كولس»,ةقان/

 ٤١. ناغُلاو مهتاَماَه اهكياتَّس  ترشابف كولملا رود اهب تورم “°

 .(ب) نم ةدايز )1١(

 .«ىلاعت لاق» :(ب) ىف (۲)

 .«اوساحو اوساج :لاقيو» ةرابع الإ (ب) نم اهدعب ام طقسو ؛5 ؛ءارسإلا (۳)

 ١/ ٠١< ؛طيحلا رحبلاو «48/؟ ؛نمحرلا هب مام ءالمإ :رظنا .ةحلطو لاَمَّسلا يبأ ةءارق يهو (5)
 ٠١. /۲ ؛بستحملاو «578/7 ؛فاشكلاو

 تاييبأ ةعبس يف ٌةمّطقم رّيثكل نأ عم ناويدلا ققحم هكردتسي ملو «ريثك ناويد يف دري مل )٥(
 .اهيلإ فاضي نأ ئرحو «يورلاو رحبلا اذه ىلع

 لزانملا يناغملا» :(ك) شماه ىلعو .(ب) نم حرشلا عم )٤١-٤۷( تايبألا تطقس (5)

 - ام
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 0-5 0 ممل 7 مقا مم م
 ةتسألا ىّشغت يذلا تنو. ('!ايناث ةتسألا ىّشعَت نأَفَنْأَتَو 2 ًالوأةئس

 هانركذ دقو ؛حدمأ ُهّنأل ؛ءايلا نود 57 «فئأتدو هوزْفت» :لاق

 واسس لره چ فيَ ةهيرَك يفيَس َنْيَب توس دتهلا اإ ٠

 .كيرض ةدشل كريغ فكب هّلثم هعطقي ام قوف َكّشكب ُفيسسلا ٌعطقُي :يأ

 ياو لسَتَو يشق يخاف هب تاروت ماس لوق نس
 نبا «ىدف»«ىرخأ يو ؛يخأ نبا «یدف»يتءارق اهيلإ تلقن يتلا يتخسن 4 اذك

 ال هلعج «يخ

 و لرو م يم ماه 2

 1 ضرك م سفنو در ب اًيهاَتَتلا ك E هيرهاصقأ ٌداَتْسألاَ دیدم

 اًيعاودلا سوُشتلا سالا فلاَخ دقو ىّلعلاو دجلا ىلإ اهاّبَلَف هتعد .

 اَيئاَن مرَكَتلا هيدي ناك نو هوري َنيِمْلاَعلا قوق حَبصاَف . 4¥

XK XK XX 

 . «رفاحلا فرط وهو «كبنس عمج كباّسلاو «ىتغم اهدحاو

 .«حدمأ هنأل ؛ ءاتلاب فنأتو ىشغت» :(د) يف هحرش (۱)
 «. . .فويسلا عطقت :يأ» :لاق هنكلو ءًامات لصألاك (د) يف تيبلا حرش (1)

 .لادلاو ءاغلا حتفب «:ىدقد :(د) يت اھطبض (۳)
:)2 

 ع5

 ي هتاف < ءهلثم حدم يف هبانتجا بجي ناك امم اذه» : (ح) ديحولل قيلعت لصألا يف هدعب

 .«هل اب هّنأك هاريو «حودمملا سفت

 بالورد



X۸۸) 

 :' هوجهي ءاضيأ لاقو )ل ًانضرأ ا

 “يضار كن الو يسم نَه انآ امو  اًيفاخْسْفّتلاتَفْحَأَوَن اضرلا كأ ١.
 3 ساق م رو ر رس رع ارا را ار ¢ مم © مام م م مما

 "4 اًيزاخم مَآ يل تحل اصخشأ ؟انبجو ةسخو اردغوافالخإوانيمأ.”

 5 2 س8 ما ماض سا دم اه مام 5 . 2 5

 (!اًيئاجَر نم كحاض الإ انآ امو  ًةَّطْبْعَو ءاجر يتاماستبا نظن ٣.
 o ننام 7 عملا هما ارم م 2 2000 7 3 يا فقم

 ("0اَيفاَح تنك اذإ لعت اذ كتير ينتإ لعتلا ذ كالجر ينبجعتو .؛
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 ۲۹٤/٤‹ ؛نايبتلاو ۱۲۹ ؛يدحاولاو ۰۳۲ /4 ؛دمحأز جعمو ٤٤۳ ؛هناويد يف تايبألا

 . 497/4 ؛يقوقربلاو 21588 /۲ ؛يجزايلاو

 ‹ضهنو ءروفاك هسلجأف «ةديصقلا هذه هداشنإ دعب هيلع لخدو» :(ك) يف ةمّدقملا

 هذه هداشنإ دعب هيلع لخدو» : (د) يقو . «هيلجرب ًاقوقش * يبنتملا ىأرف «ًالعن سبلف

 ال هيلجر قوقش ىلإ رظن «مايقلا دارأو ءههجو يف كحض هيلع مّلس اًملف ةديصقلا

 .(ب) نم ةمّدقملا تطقسو .«لاقف «لعتلا سبل

 . (ب) نم تيبلا طقس

 بصن» :لاقو ء(ب) يف طقف تيبلا ردص دروأو .«بذكلا :نيملاو ءانيمأ» :(د) يف حرش

 . (ًافالخإ فلخُتو ًانيم نيمتأ» :لاق هنأك «رمضم لعفب ردصملا ىلع هّلك اذه

 1 ١  .(ب) نم تيبلا طقس
 : تاّيكرلا سيق نبا لاق ؛ ةقفاوماوه يذلا باجعإلا نم ال بجُّتلا نم ينبجعت» : (ك) يف هحرش

 اهّيجعُي لوسسقلا ضسسعيو ؟اذ سيق نأ : تلا

 رظناو ««بيشلا ريغو» : هيفو ء۱ ؛ هناويد يف تايقرلا سيق نب هللاديبعل تيبلاو]

 هلّذبتو هتنهمب هيلجر ظلغ ينعيو «بٌجحبلاو فارطتسالا ىلإ اهرّيصت يأ .[ةيشاحلا

 . «نيِتاّيزلا ضعبل ًاكولمم ناك مايأ

 نغتسم كدلج ظلغب تنأ :لوقي «بجعلا نم» :لاقو «(ب) يف تيبلا ردص ضعب دروأو
 اذه» :(ب) طوطخم رخآ يف لاقو .(ب) نم ةديصقلا تايبأ ةيقب تطقسو .«لعّتلا نع
 نيرهاطلا نيبيطلا هتيب لهأو دمحم ىبنلا ىلع هتاولصو هلدمحلاو «ريسفتلاو يناعملا رخآ

۷4 - 



 اًيفاصَضَيِبآَراص دما ل هجلان م دوُْسَأ تون يردك ال دو

 ياعراق 2 ديمو. ةه ك ينك هح ينوي
 مساق ر

 اًيجاه كل هب يرساي تنك امي ًاحداَم كج سائلا لوضف وو .۷

 اًيلاغ كوجه داشئإلاب ناك نإو ادشنم انأ امي ارورسم ()تحيصأف 4

 يمال َكْيَرَمَشِم يظحَتب ُتَدَقَأ ينئإُف تدق يح التنك نإ.
 ما مم همام . سا »2 . مص 7-5 مم م

 ا"ايكاوُبلا دادجحلات ابر كبحضيل ةديعب دالي نم ىّتؤي كلثمو.٠

 ىلعو .4 ريقفلا دي ىلع» : نميألا شماهلا ىلعو . «نيدلا موي ىلإ ًامئاد ًاريبك ًاميلست مَّلسو

 سمخ ةنس نم دحألا موي ناضمر نم رشع عباس اهتباتك نم تغرف» :رسيألا شماهلا

 .«فلأو نيعيرأو

 .«تحبصأو» :(ك) يف )١(

 ء(ك) ةخسن يهتنت انهو . «داوّسلا بايثلا تسبل اذإ ةأرملا تّدح :لاقي» :(ك) شماه ىلع )00

 دمحم اندّيس ىلع هتاولصو ءهدحو هلل دمحلاو ؛هرسأب بيطلا يبأٌر عش ّمت» :اهرخآ يف لاقو

 نيثالثو ثالث ةنس روهش نم ةرخآلا عيير رخاوأ يف هنم ٌغارفلا قفاوو .نيرهاطلا هلآو يبنلا

 هذه يلتو .«ملسو هلوسر ىلع ًايلصمو هلل دماح وهو . . .تاداعسلاو بأ هبتك ؛ةئامسمخو

 : اهيف ءاج ىرخأ ةقرو ةمتخا

 : يينتملل ٌةدايز خلا ضعب يف دجُود

 ارمخلا يسصفْئوّللاٌرامُح اقيفأ

 يذلاو ةمادملا يسليلَخ رسي

 سبلم نشخأ ر هلا فورص تسب

 ةمغن عمسمو يل ظحل لك ينو

 ةيرالام مايألا مديرا

 ”ءاضق رحت سأ امالا ساو

 ىوشلا اهلاعفأ يأر نم دسبك يلو

 يب لازتال ةلاحر ممه وخأ
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eهر 2 02  
 ارك سلا ينبنج ٍمايألا نم يركسو

 ارٌئامك أذ باي بلقب

 ارفُظ يتيرفو ابان يتقرعف

 ارجه ينعممسشو ارزش يشظحالت

 اركف هرطاخب يرجي الو ياوس

 ارق ةجاح يِبَطيْن سم تنكاهو

 ارسعولا بسكرملا اهّرع نم ينبكرّتف

 ارمعلا ٌعطقت وأ ًءاديبلا عطقت ىون



 اذهو ءًانزح دوسلا تسيل اذإ :" :دحمو اح ٌةارماو دوسلا بايقلا :«دادحلا»

 .هيف هلوق 2 ةنع هاوط ام ٌريسفت ٌحيِرصّتلا

xX xXxاج  

 ريب 2 8 هل

 هنج هيبنج نيب يمزع ناك نمو

 مهب طبتغم ضرألا كولم تبحَص

 ارش هسي يف ضرألا لوط ٌرّيصو
 2 207 د

 ر ًاقزرتسمّر حلا ًءابإ تيبأ ًاكلامٌر حلل د ملا تيأرالو

 ارك ةبوجعأ يصخملا اذ لم الو ةبيجع لك لهأ يرمعل رصمو

 ىرغصلا عبصإلاب دلا يف ید امک ًهلوأ بئاجعلا اع اذإ كلو

 ارظبلا كُمأ نم يصخملا اهيا ايو ىرولا ربع ايو ايلا مره ايف

 ارسم يف دعي هللا نود ييو لاا نأ ردت ملة ييو

 اًرُخلا ةفراطغلاو ىَّدِبعلا مورو ىمدلاك بعاوكلا ضيبلا مدختسيو

 هدارأ يلعلا هللا م ءاضق

 دمحلاو» :شماهلا ىلع بتكو . هتءارق نم نكمتن ملو ؛ةحفصلا رخآ يف ريبك متاخ عضو دقو
 هبتاكل اعدو هيف رظن نم هللا محرو «نيرهاطلا هلآو دمحم انديس ىلع ةالصلاو همعن ىلع هلل

 . «ليكولا معنو هلل انبسحو « للز نم هيف دجي ام نع حفصو «رانلا نم ةاجنلاو ةمحرلاب

 مسا :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق» ۳٠١ ةحفصلا ىلع بتكف ءارقلا دحأ ءاجو
 8 ت e وف سد رع . 5

 ه هللا لوسر قدص .دحأ هلئي مل هطئارشب هبحص نمف «لاكشألا هذه يف جردم مظعألا هللا

 رش هّندارإ تناكامّير الأ

 وه //// / / ملا
 اسطدقرتبأ ميمو طخ 0 اهقوف ثالث تاًّطخوٌرْفص

 «هةسكت واوو ءاه اههدعيو عير تافلأو ملسو

 ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم» :هيف متاخ لفسألا يفو

 . م١٤۹١ .ريوصتلا مسق

 .رداصم ةّدع يف يبنتملل تبسن دق (ك) نع ًالقن انه اهاندروأ يتلا ةيئارلا تايبألا نأ ىلع
 ‹۸0۸ ؛يدحاولل يبتملا ناويد حرشو :441/4 ؛دمحأز جعمو 2٠١5 ؛يبنلا حبصلا رظنا

 يف يعيدبلا اهيلع دازو 191/١. ؛بيطلا فرعلاو ٠۲۲ ؛يبنتملا رعش ناويد تادايزو

 . نورخآ لقن هنعو «ًاتيب رشع ةثالث حبصلا
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 «يبنتملا نيسحلا نب دمحأ بيطلا

 ينج نب نامثع حتفلا ي يبأريسفت

 نبر دعس رديحولا حالصإو «يوحنلا

 ھے «ءاحلادو .رعاشلا يدزألا, دمحم

 وهو .هتامالع لوصقلا لئاوأ
 .هنوعو هللا دمحب هرعش ةمت تاخ

 دمحم انيس ىلع هللا ىَّنصو

 ."!ملسو هباحصأو هلآ ىلعو

 امك ينج نبا بيترت مزتلت مل (د) ةخسن ْنكلو .(ب)و (ك) يف ةدراولا ةمتاخلا ىلإ انرشأ (۱)

 لّوأ اهعضومو «ةنيللا فلألا يور ىلع ةديصق ةديصقلا هذه دعب تدروأف «ًآرارم انركذ

 ةديصقلا ةياهن يفو .ةزمهلا دعب «ينج نبا جهنم بسحو فورعم وه امك لوألا دلج ا
 ءزجلا لمك .هقيفوت نسحو هنوعو هللا دمحب ةيئايلا تايبألا تِّمد :يلاتلا صّنلا درؤأ

 . ؛نيملاعلا بر هلل دمحلاو ناويدلا عمج مت همامتبو يناثلا

 لبوقو يبنتملا نسحلا نب نيسحلا نب دمحأ بيطلا يبأ رعش لمك» : ىرخأ ةقرو يف لاق مث

 وبأ هللا ىلإ ريقفلا دبعلا هبتك .هبحاص هب هللا عفن ةقاطلاو دهن لا بسح هرخآ ىلإ هلوأ نم
 وهو «هنع هللا زواجت يشرقلا يلع نسحلا يبأ نب دمحم هللادبع يبأ نب هللا ةبه مراكملا

 هللا ىَّلصو ءريدق ءاشيام ىلع هَّنِإ نارفغلاو وفعلا لّّرلاو هيف أطخلا نم ىلاعت هللا لأسي
 غارفلا ناكو .ًاريثك ًاميلست مّلسو نيرهاّطلا نيبيطلا هباحصأو هلآ ىلعو دمحم اندّيس ىلع

 .«ةئامسمخو نينامثو ىدحإ ةئس ةجحلا يذ خللس يف هنم

 الو ع



 ناويدلا دئاصق سرهف

 ةحفصلا ةديصقلا عيللطم مقرلا

 ماللا

 ه الجألا زعألا لضفألا نكت .ًالضف ةيزرلا يذ ربص نكي نإ ۲

 ١5 الالق الاوانزكهاذكه  ىلاعت نم نولعيلف يلاعملا يذ ۳

 ۲۸ لوبتملا كبلقو ىوهأانأ لوسرايوجانلكانلام ۴

 هد لاتقلا موي نيرفضلا ةروشنم ىرت ىتح ٌةرعّشلا نسحت ال 0

 61 نم ًاميلس ىحرجلا نم ايري لصنلا مكلذل ام يمايق يبحم 5

 ٦٠ امو يفعض ىلع راج نيبلاو التق ام تيساق ام رسيأو ايحأ ۷

 77 لغش  تامركملابتنأو  لمألا ةرثك سانلا لغش دق 6

 ۷١ اليلق تدجو امرثكأ تدجوف .ًاليحر تدرأ ذإ كرب تيبحأ 4
 ۷١ لتاق انأ امل افلخ ايشخت الو  لياخملا اتاهف ىقدو ايرتافق ٠

 84 لبق نم نوبحملا تام هب ءايع قدحلا هؤاد نم یس زيزع ۰۱

 ٩۷ لالهلا سكن مقسلا #4 يناسكن لاصولا رجهو يل رجهلا ةلص ١

 ١١7 لطهلا تايداغلاريفل الو 2 لزنمبانل سيل لزنمو ١

 ٠١١ لبإلا شلكت الام دعبلا 4# لضخبلا ةحيلملا يأن دعبأ 64

 ٠١١ الامجلا ال اومز ربصلا نسحو  ًالاحترا مه سيل ءاش يئاقب 6

 ١18 الوحم دودخلا هب ديزت رطم طيلخلا مزع نأ دخلا #2 ٠5

 ۱۸١ ىلالتعا اهب كارأ نأ ينادع' اناسح ةاوطم.ًاملخ ىرأ ۷

 ۱۸۵ لئاسلا باوج تفكو اهيرش 4 يلذاوع ريمألا ةمدانم تلذع ۸
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 مقرلا -
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 ةحفصلا ةديصقلا عسلطم

 ١85 هلام نم هظح رفوتًاموي  هلاؤس نم ناكول ىتفردب 4

 ۱۸۹ اهليوطت ةسلجلا ےب تفعو ةيضقم ةجاحلاب تبأ دق 0٠

 ٠۹۰ لهاوأ كنم نهو تنآ ترفقأ لزانم بولقلا ے لزانم ای كل ۱

 ٠١8 لمنلا مكب ةفخ نم مكرجو  لهجلا مكتوم لبق نم مكتامأ ١

 ٠١ لاقملا 2 سانلا حصفأو لامعفلا 2 سانلا مركأ اي ١

 7١١ الوهسو اننيب ًانوزح بوجي  غليفك نبا لهاجلا مالك يناتأ ٤

 ۲٠۲ هلتق مكقارف يح لوأ هللط الو مكعير اويسحت الا 0

 7٠١ الام هيف لواحأدلب ىلإ اریسم ينفلكت ال فلحتأ 71

 ۲۲۲ دعست مسل نإ قطنلا دعسيلف لام الو اهيدهت كدنع ليخ ال ۷

 50” هيف امي يردي يذلا اذ نمو لقعلا ةحص يعدي لك كاوعدك ۸

 718 لبإلاانتحت مزرتو يكبت للطلااهيأ اَنإفشلتا 4

 ١85 يلاموهلاملوقت نأب  يلايللاو مايألا ررجأ ام 7٠

 7١5 هاقفشأعمدلاو دعست نأب همساط هاجشأ عيرلاك امكؤافو ١

 54 مامفلا تنو ايرلا تبن نحن مامهلااذهيأ تعمزأ نيأ ۲

 ١6١ مكاد مامغ 4 كحايترا نمو مراكمو لئاضف نيب كنم انأ ١

 رول مسيتم ًارعش لاق حيصف لكأ مدقملا بيسنلاف حدم ناك اذإ ٤

 "18 هدنع يلاحو يمسجب نمو ميش هبلف نمم هابلق رحاو ۰ ٥

 ۲۸۹ ملألا كئادعأ ىلإ كنع لازو مركلاو تيفوع ذإ ىفوع دجملا 5

 ۲۹۲ مراكملا ماركلا ردق ىلع ىتأتو ىتأت مزعلا لهأ ردق ىلع ۷



 ةحفصلا ةديصقلا عسلطم مقرلا

 407 ؟مامغ كولا لسر ةلجسو مامه مانألا لك اذك عارأ ٨۸

 4١٠6 هماهسمل اهشير هادع يبرت همارم هداؤف ىمصي ًايمار ايأ 8

 8١7 اميدقلاو دلوملا مهثيدح الين ءارعشلا عسوت كتيأر ١

 2١5 تقو لبق يمامح تبلج  مارآلاعبارموايصلاركذ 0١

 ٤۲۷ كمادقإ 4# كديزي اذام ىغولا ىبقع ىلع نيميلا ىبقع ۲

 ٤٤١ امجنأ داؤف ىلع ماقأمه امولأ كمول كيو ينارأ يفك ١

 441 ؟مك ىلإ و ةوقش 4 ىتم ىتحو مرحم يز 2 تنأ نيح يأ ىلإ "14

 440 2 هنم ًالعف نسحأ فيسلاو 2مشتحم ريغ يسأرب ملأ فيض 66

 57” ىماقم اجيهلا 2 كنع يفخ ينإ ذاعم هلإلا دبع ابأ ١

 5354 برش هلثم نم يذلا انيرش  ًافرص ٌرمخلا تيرش ام اذإ ۷

 10 موطرخلا هذهب نللعأل ةيلأ قالطلا تعب انل خأو ۲۳۸

 ٤1۷ ٠ نم يب يذلا لثم اهب لعل ةياغ اهملظ 4 ىونلا مالم ۹

 ء۸0 مدقلا اهب ادهع ءيش ثدحأ ممهلا كعمدي فاع قحأ 4

 ٠٠١ ماكللاب هتاملثمرمعو مادملا هيللستام داؤف ١

 ٠٠١ مهنم عمدلاو نيشاولا مهتتو حدصلاو نيبلاب ًامظع ىرن ١

Yer075 ؟ملسمف ناهم مأ يسفن نكستف مركم سيدارفلا دسأ اي كراجأ  

 0٠١ املأ اهراود نم تكتشا الو امدقةيشم ف تلقنام ٤

 05١ ماني ال براحم مآ كردم ماضي النمل الإ راختفا ال 0

 ه7 اهفك الو الهج اهشطبامف الو ًاحدم تادحألا ىرأ ال الأ 7

 005 ملاعملا كلت نيب يب امب تملع مئاوللا تقو تنك نإ يمئ ال انأ ۷
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 ةحفصلا ةديصقلا علطم مقرلا

 015 امظعم الجم هل مانألا ىسمأ امسقملا يدفأو مسق نم تييح ۸

 035 مالعإلاو ثيدحلا اذ نملف  مادقإلا هل ركتسم ريغ 44

 011 موجنلا نودامبعنقت الف مورم فرش 2 ترماغ اذإ ٠١

 ۵1۷ _ملسأ ينأ تلخو ترظن ًاضرع ملعت ال ةريرس سوفنلا ىوهل ١

 ٥۷۸ امایهاتب كادن كرتيملو  امامهلا ركسع نب اي انيور ۲

 ه١ مامنلا تئش املك يرسيو اوهر حيرلا بهت ينذأ نعأ ١

Yo68١ مميم ريخ تممي نمو مأو ممذم ريغ تقراف نمو قارف  

 هذا مالكلاقوف هلاعف عقوو مالملا نع لجي امكمولم 0

 05/ ؟ملجلاو روفاك اي مجاحملا نيأ كوحن يتأي قرطلا ةيأ نم 7

 1:2: __؟مومهلا بلقلا نع هب لوزت ميركايتدلا هذه كامأ ۷

 ٦٠۲ همساهيف دنلا نم ءيشو هملح أكتاف ينركذي 4

 101 ؟مدق الو فخ ىلع هارس امو ملظلا 2 يراسن نحن ماتح ۹

 515 اميد هرثن ترييص كنأ  امعز يذلا 4 درولا قدص دق ٠١

 نونلا

 ٦۲۳ انذإلا اهناكس ريغ اهيف لأسنو ىنغم اهل بحن ام ارايد روزن ١

 1۲۹ اهناوص تابهلا ناك ترشن اذإ اهناسح نوصي ام ميرك بایت ۲

 1٣۲ هنودمحيو سان ل! اهمذي هنود راحب رحبلا اذ بجح ۳

 ٠٠٠١ يناثلا لحملا يهو لوأ وه ناعجشلا ةعاجش لبق يأرلا 4

 155 نسولاو نفجلا نيب رجهلا قرفو ىونلا موي افسأ ىوهلا ىلبأ 6

 16٠ نامزلا فورصل ترخدا يذ لا ىتفلا ينأ ملعت ةعاضف 7
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 ةحفصلا ةديصسقلا عيلطم مقرلا

 1067 يرارسإ كيف ىوتسا مش ةمركت كنم ىتح كبح تمتك ۷

 105 ينيبو ينيب لحت ملف توحص نيديلا تشعرأ سأكلا ام اذإ ۸

 101 انلعأ ام قشاع ىوكش ذلأو  انسلألا مالكلا عنمام بحلأ 8

 ا۷ا نيوكت هلاثلنكيملنم نوجش ثيدحلاو كنإ ردب اي ٠١

 574 نمممهالخأمهلانمولخي اذل ضارغأ سانلا لضافأ ١

 3584 بلقلا اذ ے فلأو :ىنممدت  انافجأ نيبلا انم نيبلا ملع دق 7

 ۷٠١۲ نانجإ ليللا حنجلو ,لزي مل نأ انمهوي كنم رونو راهتلا لاز ۳

 7١7 ؟ناززيخلا نم رشق 4 ءادوس ةخيطبو رمخلاو انآ ام 4

 7١6 ؟نكسم الو سأك الو ميدن الو نطو الو لهأ ال للعتلا مب 06

 ۷١٤١ انانعام هرمأ نم مهانعو انامزلا اذ انلبف سانلا بحص 1

 ۷١١ نارمقلا كئادعأ نم ناك ولو ناسل لكب مومذم كودع ۷

 ۷۲١ ناسحإ مانع سوألافيض انداوذأ لكآلا اذ ناكول ۸

 ۷۲١ اهنويع كاذب ررقت اهتاعسمب اهير سيبلبب تسمأ ايرع ىزج ۹

 ۷۲۸ نامزلا نم عيبرلا ةلزنمب يناغملا 2 ابيط بعشلا يناغم ٠

 ءاهلا

 ۷٤١ هسيمتت نسم ءامنلا يلوو هيف تنك ام نيزيحلا بلغأ ١

 ۷٤١ هانعم تتأو ظفل رهدلاو هابشأ كوري ملام سانلا ۲

 ۷۵٥١ هانفصو اذإ يع كلذ مهل تلقف هنكت ملأ اولاق 87

 ۷٥٣١ اهيف يذلا كلملاةكرابم راد ةكرابم ىمست نأب راد قحأ ٠4

 74 ءونبوأ ةعيير اهمألاف امائل تناك ٌيسيط كت نإ 06

 س ۹۹ ~



 ةحفصلا ةديصقلا عسلطم ٠ مقرلا

 701 اهاركذ ليدبلاو تان نمل اهاو يتّلوق نم ليدب هوأ 1

 ءايلا

 070 .اينامأ نكي نأ اياثملا بسحو تولملا ىرت نأ ءاد كب ىقك ۷

 ۷۹١ كنع الو يسفن نع اتأامو نسفنلا تفخأ ول اضرلا كيرأ ۸

 ترمس




